
စဉ် အမည် က  ျား/မ ဖခင်အမည် ရ ထ ျား ဖမ်ျားဆ ျားခံရသည ် န ေ့စ ွဲ အမှုစ ွဲခံရသည ် ဥပနေ၊ ပုေ်မ တရ ျားလ ု လက်ရ  အန ခအန န ရပ်လ ပ်စ မ တ်ခ က်

၁ (ဒ ေါ်)  ဒ ောင်ဆန််းစုကြည် မ ဗ ုလ်ခ ျုပ်ဒ ောင်ဆန််း

န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် 

(သ ုို့) 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီဥြကဌ၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ ဒြောော့မှ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပ ုို့ြုန်သ င််းြုန်ဥပဒ  ပု ်မ

 ၈၊ 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅၊  

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၆၇၊ ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ ၅၀၅ (ခ)၊  စ ု်းေ 

လ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ ော်း 

 ြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၃၁-ဂ၊ 

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဥပ 

ဒ 

 ြ   ခဏခရ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်း

မှ ်း၊  ထ ်းဌောနခ  ၏ 

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း 

ေ မှ ်းကြည်လင််း (ပု ်မ ၈ 

နှငေ်ာ့ ၆၇)၊ ေ မှ ်းပမငေ်ာ့န ုင် (ပု ်မ

 ၂၅)၊ ဦ်းစ ု်းစ ု်းဒေွှေ (ပု ်မ 

၅၀၅-ခ) 

ေ မှ ်းဒ ောင်မ  ျု်းလ င် (ပု ်မ 

၃၁-ဂ)၊ ဦ်းညီညီ (ခ) 

ထ န််းပမငေ်ာ့ဒ ောင်

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။ 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေတ ော့ 

န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်ြ ု ဒနောြ်တစ်မှု  ပဖစ်  စ ု်းေ

 လ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ ော်း  ြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၃ န ို့ မတ်လ ၂၅ 

ေြ်ဒနို့ြ ေန်ြုန်မှောထပ်တ ု်း  မှုဖ ငေ်ာ့ခံထော်းေသည်။ 

ဧမပီလ ၁၂ ေြ်ဒနို့တ င် 

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဥပဒ ပဖငေ်ာ့  မှုထပ်တ ု်းခ ော့သည်။

၂ (ဦ်း) ဝင််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြင်

န ုင်ငံဒတေ်ာသမ   မတ 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၏  ုဥြကဌ-၁)၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ , 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ), 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၆၇

 ြ   ခဏခရ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်း

မှ ်း၊ ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း ပမငေ်ာ့န ုင်
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃ (ဦ်း)  ဟန်နေီဗန်ထီ်းယ ြ ော်း

 ုသမမတ၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ မ ဆနဒနယ်  မှတ် 

(၁၀) ခ င််းပပည်နယ်။

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၄ (ဦ်း)  တီခ န်ပမတ် ြ ော်း ဦ်းတီခ န်ဒဂါင််း

ပပည်ဒထောင်စုလွှတ်ဒတေ်ာ 

နောယြ၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅ (ဦ်း)  ထ န််းထ န််းဟ န် ြ ော်း ဦ်းြ ဟ န််း

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာ  ုတ ယ 

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ ဒနောင်ခ  ျုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆ (ဦ်း)  ဒ ်းသောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းည ျုဘန််း
 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာ ုတ ယဥ

ြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၇ (ဦ်း)  မဖ ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းခ ုင်ထ န််း

ေန်ြုန်တ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၆ ေြ်ဒနို့

ဒနပပည်ဒတေ်ာတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်

မနတဒလ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၏  ုဥြကဌ-၂)၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊  မေပ ေမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၇ ေြ်ဒနို့

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ , 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

မမ ျုွဲ့နယ် ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ေ

ဒ  ်းဌောနမှ 

လြ်ဒထောြ်ည န်ကြော်းဒေ်း

မှ ်း (ဒ ေါ်)  န ယ်နီခ ုင်

မနတဒလ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ု်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၀ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်မ ု်းည ျု ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( မ  ျု်း

သော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်၏ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း)၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ပ ငေ်ာ့ပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၁ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒမောင် ြ ော်း

တနသသောေီတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ တနသသောေီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၂ ဒ ါြ်တော ပမငေ်ာ့န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာ

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( မ  ျု

 ်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါ

တီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်)၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

မုံေ ောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၃ (ဦ်း) လှမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းကြည်ဝင််း

ဧေော၀တီတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ပမန်ဒ ောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄ (ဒ ေါ်) နန််းခင်ဒထ ်းပမငေ်ာ့ မ ဦ်းဒစောလှထ န််း

ြေင်ပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( 

မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါ

တီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်)၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြေင်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅ (ဦ်း) ညီပု ြ ော်း

ေခ ုင်ပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ( မ  

 ု ်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါ

တီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်)၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဂ မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေခ ုင်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

လြ်ဒထောြ်မမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျု

ပ်ဒေမှ ်းဒြ ေ်ာသ န််း

စစ်ဒတ ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၆ ဒ ါြ်တော လင််းထ ဋ် ြ ော်း

ေှမ််းပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇ ဒ ါြ်တော ဒ ်းဇံ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဇံ

မ န်ပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၈ ေြ်ဒနို့
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၈ ဒ ါြ်တော ခြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခြ်လှ

ြခ င်ပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ ဆနဒနယ် (၁)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ ေြ်ဒနို့

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅
ေ  ဖ  ဝင် ဒြ ေ်ာဒဇယ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၉ (ဦ်း) ဒဘောော့စ်ြ ု ြ ော်း ြယော်းပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြယော်းပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၀ (ဦ်း)  မ  ျု်းသ မ််းကြီ်း ြ ော်း
ပညောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ 

ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၁ (ဦ်း)  ဒဖပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မင မ််း
ပပန်ကြော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ 

ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၂၂ (ဦ်း)  သနိ်ု့စင်ဒမောင် ြ ော်း

ပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝ

န်ကြီ်း၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၃ ဒ ါြ်တော သန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာတငေ်ာ့ဒဆ ြ ော်း
န င်ငံဒတေ်ာ၏ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ်

ရုံ်းဝန်ကြီ်း
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုပဖစ်ပ ော်းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅ (ဦ်း)  စ ု်းဝင််း ြ ော်း
စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 စ ု်းေလ  ျုွဲ့ဝှြ် ြ်ဥပဒ 

 ပု ်မ ၃၁-ဂ
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၂၆ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်သ ြ ော်း

စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ 

ဒမ ်းပမ ဒေ်းနှငေ်ာ့ဆည်ဒပမောင််းဝန်

ကြီ်းဌောန

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၇ (ဦ်း) မင််းသ ြ ော်း
သမမတရုံ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ ုဝန်ြ

ပ  ီ ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၈ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််း ြ ော်း

င််းနီှ်းပမ ျုပ်နံှမှုနှင်ော့ 

န ုင်ငံပခော်းစီ်းပ ော်းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝ

န်ကြီ်းဌောန၏ ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၂၉ သ ေ(ဦ်း) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း
သောသနောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်

ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပု ်မ (၅၅)၊ 

 ဂတ လ ုြ်စော်းမှုတ ုြ်ဖ 

ြ်ဒေ်းဉပဒ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၀ ဒ ါြ်တော မင််းေ ပ ုင်ဟ န််း ြ ော်း

စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း၏

 ုဝန်ကြီ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုပဖစ်ပ ော်းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၁ (ဦ်း) ဆြ်ဒ ောင် ြ ော်း

စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ကြီ်း၏

 ုဝန်ကြီ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၅၊ ၂၀၂၁
 စ ု်းေလ  ျုွဲ့ဝှြ် ြ်ဥပဒ 

 ပု ်မ ၃၁-ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုပဖစ်ပ ော်းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၂ ဒနေ်ာပန််းသဉ္ဇောမ  ျု်း မ

ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေ

 ောဝန်ကြီ်း(ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃ (ဦ်း) န ုင်ငံလင််း ြ ော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း၏လ မှုေ

ဒ  ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၃၄ (ဦ်း) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း

 ုတ ယမမ ျုွဲ့ဒတေ်ာဝန်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒြောင်စီနယ်ဒပမ

။ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းစီမံြ န််း

နှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန၏ဝန်ြ

ပ  ီ ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊  ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း။

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅ (ဒ ေါ်) နီလောဒြ ေ်ာ မ

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းလ ပ်စစ်၊

 စြ်မှုလြ်မှုနှငေ်ာ့ လမ််းပန််း 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၆ (ဒ ေါ်) မ ု်းမ ု်းစုကြည် မ

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်းလ ဝင်မှု

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း ပမစ်ဝန်ကြီ

 ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

မေန််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၃၇
ဒ ါြ်တော စ ု်းသန််း (ဒခေါ်) 

ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်းသန််း
ြ ော်း

 မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ ဒမ ်းပမ ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

ဆည်ဒပမောင််းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ခ မ််းဒ ်းသောဇံမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ နှငေ်ာ့ 

၃-မတ်-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈ (ဦ်း) မ  ျု်းသစ် ြ ော်း

 မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

သယံဇောတနှငေ်ာ့သဘောဝပတ်ဝန််း

ြ င်ထ န််းသ မ််းဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

ခ မ််းဒပမော့သောစံမမ ျုွဲ့နယ် ဒထ 

ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းဦ်းစီ်းဌောနမှ

 

လြ်ဒထောြ်မမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျု

ပ်ဒေ်းမှ ်း (ဦ်း)  ေောဇောပမငေ်ာ့

  ု်းဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းဝန်ကြီ်းခ ျုပ်ြ ုယ်စော်း မ နိ်ု့စောပဖငေ်ာ့

လြ်မှတ်ဒေ်းထ ု်းခ ော့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းခံေမပီ်းစ  ခ ြ်တင်

ခံခ ော့ေသည်

၃၉ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒ ်းသ န််း ြ ော်း

ေခ ုင်ပပည်နယ် ဘဏ္ဍောဒေ်း၊ 

 ခ န်၊ စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

စီ်းပ ော်းဒေ်းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း

ေခ ုင်ပပည်နယ်စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ 

ဒမ ်းပမ ဒေ်း၊ သစ်ဒတောနှငေ်ာ့ 

သတတျုတ င််း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၄၁ (U) Pon Bway ြ ော်း

ခ င််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေော

ဝန်ကြီ်း(ေခ ုင်ပပည်နယ်)၊ 

ခ င််းတ ုင််းေင််းသော်းဒေ်းေောြ ုယ်

စော်းလှယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၂ (ဦ်း) ဒမေ်ာ ြ ော်း
ြယော်းပပည်နယ်စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ဘ

ဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၃ (ဦ်း) စ ု်းညွှနိ်ု့လ င် ြ ော်း

ေှမ််းပပည်နယ်စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ဘဏ္ဍ

 ောဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ြဒလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ မတ် 

၅၊ ၂၀၂၁
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၄၄ (U) Sai Hseng Tip Long ြ ော်း

ေှမ််းပပည်နယ်လ ပ်စစ်၊ 

စ မ််း င်နှငေ်ာ့ စြ်မှုဝန်ကြီ်းဌောန၊

 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ မ ုင််းဒယောင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၅ (ဦ်း)  ါေီှ်းလဆ ုင််း ြ ော်း

ြခ င်ပပည်နယ်သယံဇောတနှငေ်ာ့

သဘောဝပတ်ဝန််းြ င် 

ထ န််းသ မ််းဒေ်း ဝန်ကြီ်း၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၁)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ 

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၉ ၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ် ဒထ ထ 

ဒ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းဦ်းစီ်းဌောနမှ

 

လြ်ဒထောြ်မမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျု

ဒေ်းမှ ်း(ဦ်း) မင််းေန်န ုင်

ပမစ်ကြီ်းနော်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၆ (ဦ်း) ဒနဝင််း ြ ော်း

ြခ င်ပပည်နယ်လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း

၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ်  (၂)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ 

( မှု မှတ် 

၁၅၆,၁၅၇,၁၅၈)

ေ  ေောေှ  ဒြ ေ်ာဒဇယ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၄၇ (ဦ်း) ဒနေ်ာလီ ြ ော်း

ြခ င်ပပည်နယ်စည်ပင်သောယော

ဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း

ြခ င်ပပည်နယ်လ ဝင်မှုကြီ်းကြ

ပ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ တန ုင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၉ (ဦ်း)  ော်းတီဒယောဟန် ြ ော်း

လီဆ တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေ

 ောဝန်ကြီ်း(ြခ င်ပပည်နယ်)၊

 လီဆ ်းတ ုင််းေင််းသော်းဒေ်းေော 

ြ ုယ်စော်းလှယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၅၀ (ဦ်း) ေန်နမ််းဖုန် ြ ော်း
ေဝမ်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေ

 ောဝန်ကြီ်း(ြခ င်ပပည်နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၁ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်လှ ြ ော်း
စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

ဒ သကြီ်းဥပဒ ခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

မုံေ ော ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၂ (ဦ်း) စ ု်းလ င် ြ ော်း
စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

ဒ သကြီ်းစောေင််းစစ်ခ ျုပ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၅၃ (ဦ်း) ဝင််းဒဌ်း ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

လ ပ်စစ်၊ စ မ််း င်၊ 

စြ်မှုလြ်မှုနှငေ်ာ့ 

လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း

၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ဒြ ောင််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၄ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််း ြ ော်း
ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၅ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်ဝင််း ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်း၊ ဒမ ်းပမ ဒေ်း၊ 

သယံဇောတနှငေ်ာ့ 

ပတ်ဝန််းြ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

ဒေ်း ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၅၆ ဒ ါြ်တော လှပမတ်ဒသ ်း မ

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ဒေကြည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၆၆ (ဃ)
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၇ ဒ ါြ်တော စ ု်းဝင််း ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း  

လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ် ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း ပမစ်ဝန်ကြီ

 ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၈ ဂါ ော့မ ု်းပမတ်ပမတ်သ မ

ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေ

 ောဝန်ကြီ်း(ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း)၊ 

ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းဒေ်းေောြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၅၉ ( ဦ်း)ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ လပပတတောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၀ ဒ ါြ်တော ဒစောည ျုဝင််း ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

သယံဇောတ၊သဘောဝပတ်ဝန််းြ

  င်ထ န််းသ မ််းဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း /ပ ခ 

 ်းခရ ုင်ဥြကဌ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၁ (ဦ်း) ညွှနိ်ု့ဒေွှေ ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း၊

 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ြဝမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

တပ်မ (၇၇) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၆၂ (ဦ်း) သန််းဝင််း ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း စြ်မှု၊ 

လ ပ်စစ်နှငေ်ာ့ 

လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၃ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းဦ်း ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း ပမစ်ဝန်ကြီ

 ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ဒပါင််းတည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၄ ဒနေ်ာပ ယ်ဒဆ်း မ

ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေ

 ောဝန်ကြီ်း 

(ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)၊ 

ြေင်တ ုင််းေင််းသော်းဒေ်းေောြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၅ (ဦ်း) သန််းန ုင် ြ ော်း

ြေင်ပပည်နယ် စီမံြ န််း၊ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စည်ပင်သောယောဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

ထော်းသည်။

ြေင်ပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုပဖစ်ပ ော်းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း



၆၆ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုဒဝဒမောင် ြ ော်း

ြေင်ပပည်နယ်လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း၊

 လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ကြော င််းဆ ပ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၇ (ဦ်း) မင််းြ ုခ ုင် ြ ော်း

ြေင်ပပည်နယ် 

လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ် ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

လ ူ့စ မ််း ော်း ေင််း ပမစ်ဝန်ကြီ

 ်း၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဒြောော့ြေ တ်မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၆၈ (ဦ်း) ခ န်မ  ျု်းတငေ်ာ့ ြ ော်း

ပ  ုဝ််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်း

ေောဝန်ကြီ်း(ြေင်ပပည်နယ်)၊ 

ပ  ုို့တ ုင််းေင််းသော်းဒေ်းေော 

ြ ုယ်စော်းလှယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်
ဒြောော့ြေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၆၉ (ဦ်း) ဒစောပပည်သော ြ ော်း

ြေင်ပပည်နယ် 

သဘောဝပတ်ဝန််းြ င် 

ထ န််းသ မ််းဒေ်း၊ သစ်ဒတော၊ 

သတတျုနှငေ်ာ့ 

လမ််းပန််းဆြ်သ ယ်ဒေ်း 

ဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၀ (ဦ်း) စ ု်းလ ှုင် ြ ော်း
ြေင်ပပည်နယ် လ ပ်စစ်နှငေ်ာ့ 

စြ်မှုဝန်ကြီ်း
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၁ ဒစောခ စ်ပမငေ်ာ့ဒလ်း ြ ော်း ြေင်ပပည်နယ်ဥပဒ ခ ျုပ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၇၂ ဒ ါြ်တော ခင်ဒမောင်ဒ ်း ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

လ မှုဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၃ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒဆ ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

 လုပ်သမော်း၊လ ဝင်မှုကြီ်းကြပ်

ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

 ေပ်သော်း ော့ င် ော်းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၄ ( ဦ်း)ဝင််းဒမေ်ာဒဌ်း ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စ ုြ်ပ  ျု်းဒမ ်းပမ ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

ဆည်ဒပမောင််းဝန်ကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၇၅ (ဦ်း) တင်န ယ်ဦ်း ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

ဒဆောြ်လုပ်ဒေ်းနှငေ်ာ့ 

ပ ုို့ဒဆောင်ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း

၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ သေြ်မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

စီမံြ န််း၊ ဘဏ္ဍောဒေ်းနှငေ်ာ့ 

စည်ပင် သောယောဒေ်း ဝန်ကြီ်း၊

 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ဒ ောင်လံမမ ျုွဲ့နယ်၊ မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၇ (ဦ်း) လှထ န််း ြ ော်း

ခ င််းတ ုင််းေင််းသော်းလ မ  ျု်းဒေ်းေော

ဝန်ကြီ်း 

(မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၇၈ ဒ ါြ်တော မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒြောင်စီဥြကဌ(

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၏ 

ဗဟ ု လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမ

တီဝင်)၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ဒေှွဲ့ပ ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁/ဒဖဒဖေ်ာ

ဝါေီ ၁၀၊ ၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၇၉ ဒ ါြ်တော ေ လ င် ြ ော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ဒတေ်ာဝန် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုပဖစ်ပ ော်းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၈၀ (ဦ်း) ဇောနည်ဒ ောင် ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလ ပ်စစ်

၊ စ မ််း င်နှငေ်ာ့ 

ဒဆောြ်လုပ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ မနတဒလ်းတ ုင််း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅
ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈၁ (ဦ်း) ဒမေ်ာဒမေ်ာ ြ ော်း
စီမံဘဏ္ဍောဝန်ကြီ်း 

(ြယော်းပပည်နယ်)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းပပည်နယ်

၈၂
(ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (Former 

Minister)
ြ ော်း ဦ်းပ ကြီ်း

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း

ဒဟောင််း
၆-မတ်-၂၀၂၁

 စ ု်းေလ  ျုွဲ့ဝှြ် ြ်ဥပဒ 

 ပု ်မ ၃၁-ဂ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၃၂၁၊ 

ပမဝတီလမ််း၊ ခတတော 

၁၅ လမ််း၊ ေတနော 

သ နဓ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒနပပည် ဒတေ်ာ

၄.၂.၂၀၂၁ ေြ်ဒနို့၊ ည (၉)နောေီခနိ်ု့မှ စတင်၍ "စစစ" မှ

 ဒခေါ်ယ ဒမ်းပမန််းခ ော့ပါသည်။ ၆ .၃.၂၀၂၁ ေြ်ဒနို့တ င် 

ဒခေါ်ယ သ ော်းေောမှ ယခု ခ  န် ထ    မ်သ ုို့ 

ပပန်လည်ပ ုို့ဒဆောင်ပခင််းမေှ ခ ော့ပ  န ုင်ငံ 

ဒတေ်ာလ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်ဥပဒ  ၃၁ /ဂ ပဖငေ်ာ့ 

 မှုစ  ဆ ုထော်းသည် ဟုကြော်းသ ပါသည်။

၈၃ (ဦ်း) ဒ ောင်လှထ န််း ြ ော်း ပပန်ကြော်းဒေ်း  ုဝန်ကြီ်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်မှ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။



၈၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာခ ုင် ြ ော်း

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်

ဒတေ်ာဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊  ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း(ြ င််းဒြောြ်နော

 ်းစစ်တပ်တ င်ဖမ််းခ ျု

ပ်ထော်း)

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈၅ (ဦ်း) ထ န််းတင် ြ ော်း
ြခ င်ပပည်နယ် 

လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈၆  (ဦ်း) တော ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်တ

ဒ  ော ်ဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ စလင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ (၈၈) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၈၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်တ

ဒ  ော ် ုဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ မမ ျုွဲ့သစ်မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈၈ (ဦ်း) တင်ဒမောင်ထ န််း ြ ော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း 

လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၈၉ (ဦ်း) လင််းန ုင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း 

 ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၉၀ ဒစောခ စ်ခင် ြ ော်း

ြေင်ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥြက

ဌ၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ လ ှုင််းဘ  ွဲ့မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၁ (ဒ ေါ်) နန််းသ ဇောခင် မ
ြေင်ပပည်နယ် ုလွှတ်ဒတေ်ာဥ

ြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြေင်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၂ (ဒ ေါ်) တင်  မ မ န်ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၉၃ ဒ ါြ်ဒ ောင်န ုင်ဦ်း ြ ော်း

မ န်ပပည်နယ် ုလွှတ်ဒတေ်ာဥြကဌ

၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ မ န်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်

ဒတေ်ာဥြကဌ၊ 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ စဉေ်ာ့ြ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၅ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒဌ်း ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း ုလွှတ်

ဒတေ်ာဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ် 

(၂)၊ မနတဒလ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၉၆ (ဦ်း) တင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း
ြယော်းပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာဥ

ြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၇ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ေင် ြ ော်း

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာ

ဥြကဌ၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

လြ်ပံတန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၉၈ (U) Ma Laung Aung Yan ြ ော်း

ြခ င်ပပည်နယ် 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် 

(ဒနောင်မ န်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၉၉ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့ 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၀၀ (ဦ်း)  စ ုင််းလှဝင််း ြ ော်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ် ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၀၁ (ဦ်း)  ဒယောဆီ ြ ော်း
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ပ တော  ုမမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၀၂ (U) Naung Na Jatan ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၄)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၀၃ (ဦ်း) မဖ ျု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း
တ ုင််းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်

 (တနသသောေီတ ုင််းလွှတ်ဒတေ်ာ)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၄ (ဦ်း)  မင််းမင််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မန်စီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာ၊ 

မံစီ မ ဆနဒနယ် (၁)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၀၅ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒသောင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာ၊ 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၆ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်သစ် ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းေသ

ည်။

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၇ (ဦ်း) စ ုင််းသ မ််းတီ ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၈ (ဦ်း)  ေ ဒခါင်ည နိ်ု့ ြ ော်း
ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ ဂ မမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဂ မမ ျုွဲ့၊ ေခ ုင်ပပည်နယ်  ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၀၉ (ဦ်း)  ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ သောယောဝတီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၀ (ဦ်း) တငေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ် 

မ ဆနဒနယ် မှတ် (၂)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၁၁၁ (မ)  ဇင်မ ု်းထ ုြ် မ
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၂ (ဒ ေါ်) ပပဟန် မ
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၃ (ဦ်း)  စ ုင််းစံသ ီ်း ြ ော်း
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၄ (ဦ်း)  ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမမ ျုင် ြ ော်း
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်ဒဟ

 ောင််း၊   မ်မ မမ ျုွဲ့နယ်
၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  မ်မ မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၁၅ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း
ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်
၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

၃ နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဆုံေပ်ြ ြ်၊ 

မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၆ (ဒ ေါ်) မောမောခ ုင် မ

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၇ (ဒ ေါ်) ဝင််းပမပမ မ

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၁၈ Nan Mol Kham မ
ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ုင််းဆတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၁၉ (ဦ်း)  ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၁)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ မ ုင််းဆတ်မမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၂၀ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း

မ ဆနဒနယ်  မှတ် (၂)၊ 

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊ မ ုင််းဆတ်မမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၂၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမင််းလ ှုင် ြ ော်း
လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်၊ 

ဥတတေသီေ မမ ျုွဲ့နယ်
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၂ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း
ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်
၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၂၃ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဒဆ ြ ော်း
ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်၊ မနတဒလ်း
၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့တ င် ဒေှောင်တ မ််းဒနစဉ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၄ (ဦ်း) သန််းထ ဋ် ြ ော်း
ပုသ မ်မမ ျုွဲ့ တ ုင််းဒ သကြီ်း 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၃၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်မမ ျုွဲ့ 

တ မ််းဒေှောင်ဒနသညေ်ာ့ ဒနေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၂၅ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း

သောဒပါင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်

၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်မမ ျုွဲ့ 

တ မ််းဒေှောင်ဒနသညေ်ာ့ ဒနေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၂၆ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ောင်ဦ်း ြ ော်း

သောဒပါင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်

၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ် ၃ ဦ်း ော်း ပုသ မ်မမ ျုွဲ့ 

တ မ််းဒေှောင်ဒနသညေ်ာ့ ဒနေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၂၇ (ဒ ေါ်) ဒခေါ်မောဝ မ

ဒဆောဒလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်း

လှယ်၊

၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒဆောဒလောမမ ျုွဲ့နယ်

 ြခ င်ပပည်နယ်

၁၂၈ (ဦ်း) ဒ ်းခ ုင် ြ ော်း

တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်၊ 

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၂၉ (ဦ်း) ေ ဒြ ေ်ာသ င် ြ ော်း

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် 

(ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သကြီ်း)

၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၁၃၀ (ဦ်း) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း
တ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ု

ယ်စော်းလှယ်
၁၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၁၃၁ (ဦ်း) ဒဝလင််း ြ ော်း

မ ု်းဒြောင််းမ ဆနဒနယ် (၁)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာ၊ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်



၁၃၂ (ဦ်း) ဝင််းည နိ်ု့ ြ ော်း

ဝ ုင််းဒမေ်ာမ ဆနနနယ် (၁)၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်လွှတ်ဒတေ်ာ၊ 

ဒဆောြ်လုပ်ဒေ်းဝန်ကြီ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

၁၃၃ (ဦ်း) ခ န်ဒြ ေ်ာဒ ်း ြ ော်း NLD ြ ုယ်စော်းလှယ်ဒလောင််း ၃-ဒမ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖောလ  ျုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

ဟ ုပုံ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁၃၄ (ဦ်း) သန််းလ ှုင်ကြီ်း ြ ော်း
ပင်လယ်ဘ ်း 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၁၃၅ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း
ည န်ကြော်းဒေ်းမှ ်းခ ျုပ်၊ 

န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံရုံ်း။
၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

၁၃၆ (ဒ ေါ်) ခင်ဒမွှ်းလ င် မ
မင််းြင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းလွှတ်

ဒတေ်ာ မတ်
၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းြင််းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၃၇ (ဦ်း) ဉောဏ်ဝင််း ြ ော်း

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ 

ဒေှွဲ့ဒန  ( တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၃၈ ဒ ါြ်တောတင်မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း
ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ 

ဆေောဝန်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၃၉ (ဦ်း) ဟန်သောပမငေ်ာ့ ြ ော်း
 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၀ မုံေ ောဒ ောင်ေှင် ြ ော်း

ဒပပောဒေ်းဆ ုခ ငေ်ာ့ေှ သ ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၁ ဒ ါြ်တော မ  ျု်းည နိ်ု့ ြ ော်း

ဒပပောဒေ်းဆ ုခ ငေ်ာ့ေှ သ ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ(ဗဟ ု မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်၊

 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၄၂ (ဦ်း)  သ န််းဦ်း ြ ော်း

ဗဟ ု မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၃ (ဦ်း) ပမသ န််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ြခ င်ပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၄ (ဦ်း) သ န််းတန် ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဒပခပမန်တပ်ေင််း ၇၇ တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၄၅ (ဦ်း)  ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၆ (ဦ်း) တင်ဒ ောင် ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၇ (ဦ်း)  လှဒဆောင််း ြ ော်း

 ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၄၈ (ဦ်း)  လှကြည် ြ ော်း

 ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၄၉ (ဦ်း)  ခ ဒဇေ်ာဒမေ်ာ ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ပ တော  ုမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၀ (ဦ်း)  ထ န််းဒဖ ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊  

ပ တော  ုမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၅၁ (U) Ma Laung De Sarr ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဒနောင်မ န်မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၂ (ဦ်း) မဒလောင် ီ်း ြ ော်း

ဥြကဌ၊  

ဒ ောင်န ုင်ဒေ်းဒြေ်ာမတီ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၃ (U) Naung Na Jar Tan ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ တန ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၅၄ (U) Zone Reinn ြ ော်း

လ ငယ်တောဝန်ခံ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ တန ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၅ (ဦ်း)  ဒစောမင််းဒ ောင် ြ ော်း

ဘဏဏောဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ တန ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၆ (ဦ်း)  သ န််းဟန် ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၅၇ (ဦ်း) ဇောနည်မင််း ြ ော်း

 မှုဒဆောင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဒေွှေဂ မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၈ (ဦ်း) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း

တ  ဖြ် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒေွှေဂ မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၅၉ (ဦ်း)  ပမငေ်ာ့စ ု်းခ စ် ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဒေွှေဂ မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၆၀ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၁ (ဦ်း)  ဒ ်းြ ုြ ု ြ ော်း

ဘဏဏောဒေ်းမှ ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဒေွှေဂ မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၂ (ဦ်း)  တန်စ ုင််း ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဆ မ်ပေောဘ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၆၃ (ဦ်း)  လဒေော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဆ မ်ပေောဘ မ်မမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၄ (ဦ်း) လဇ န် ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မန်စီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၅ (ဦ်း) ေန်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

တ  ဖြ် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မန်စီမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၆၆ (U) Nga Dan Htin ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မခ မ််းဒဘောမမ ျုနယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၇ (U) Ka Roll Tue Aung ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  တ င််းဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း၊ 

မခ မ််းဒဘောမမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၆၈ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်စ န် ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၆၉ (ဦ်း)  တင်ြ ုြ ု ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇၀ (ဦ်း)  ဒသောင််းဒဌ်း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ြယော်းပပည်နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇၁ (ဦ်း) စ ုင််းယု ြ ော်း

ြယော်းပပည်နယ် 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြယော်းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၇၂ (ြ ု)  မ  ျု်းန ုင်ဦ်း (ဒခေါ်) ြ ုမ  ျု်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ 

ဒ ောင်န ုင်ဒေ်းဒြေ်ာမတီ၊ 

ေှမ််းပပည် (ဒပမောြ်ပ ုင််း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇၃ (ဦ်း)  ဒနဒဇေ်ာန ုင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဥြကဌ၊ နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇၄ (ဦ်း) လှဒထ ်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ 

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၁၇၅ (ဒ ေါ်)  နီလောဝင််း မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၇၆ စ ုင််းလုံ်းခမ််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။



၁၇၇ (ဦ်း)  ဝင််းထ န် ြ ော်း

နောယြ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၂၄ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ နောယြ 

ဦ်းဝင််းထ န် ော်း စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ပပစ်တင်ရှုတ်ခ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ပုန်ြန်မှုပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ သ ူ့ ော်း ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ ၁၂၄

 (ြ)ပဖငေ်ာ့  မှုစ  ြော ဥတတေသီေ ေ စခန််း တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၁၇၈ (ဦ်း) သန််းလ င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဥြကဌ၊ ဘုေော်းသုံ်းဆ 
၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းသုံ်းဆ ၊ 

ကြော င််းဆ ပ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊

 ြေင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၇၉ (မ) ခင်ခင်ဦ်း မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်
၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း

တ  ဖြ် တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသ

 ော ်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊

 ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၈၂ (ဦ်း)  မင််းဒ ောင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ , S: 19

 of the Peaceful 

Assembly and Peaceful 

Procession Law

တပ်ေင််း၅၅၄၊ 

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၃ (ဦ်း)  သန်ိ်ု့ဇင်မဖ ျု်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ , S: 19

 of the Peaceful 

Assembly and Peaceful 

Procession Law

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၄ (ဦ်း)  ပမငေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၅ (ဦ်း)  မ  ျု်းဒမေ်ာ ြ ော်း

 ုဥြကဌ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်

၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၆ (ဦ်း)  ခ စ်ြ ုည နိ်ု့ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။



၁၈၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ဝင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုနှငေ်ာ့ ပတ်သြ်၍ 

 ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၁၈၈ (မ)  စ ု်းစ ု်းေီ မ

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်  ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၉ (ဦ်း) ညီညီဒဖတင် ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ မ  ျု်းသော်း ီမ ု

ြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ၊ 

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့,ြခ င်ပပ

ည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၀ (ြ ု)  မင််းဒဆ ြ ော်း

 မှုဒဆောင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ)

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ် 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၁၀ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ်

 သုံ်းလ ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒပပပ   တ ြ် လ စုဒဝ်းေန် Facebook တ င် ပ ုို့စ် 

တင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၉၁ ( U) Saie Khwit ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဥြကဌ၊ ဟ ုပုံ်းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၂ (ဦ်း) ဇောနည်မင််း ြ ော်း

ြ ုယ်စော်းလှယ်ဒဟောင််း၊ 

ြခ င်ပပည်နယ် NLD 

ဒ ောင်န ုင်ဒေ်း ဖ  ွဲ့ဝင်

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေြ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၁၉၃ (ဦ်း)  ေ တင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာသ ထ န််း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊  ုတ ယ ဥြကဌ၊ 

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၉၅ (ဦ်း)  ြ ုြ ုဒထ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၉၆ (ဦ်း)  မင််းဦ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၇ (ြ ု)  ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဉောဏ်ဝင််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

 ၃ နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၉၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ပမတ် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် မုနိ်ု့ဒဝဒပ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့

၁၉၉ (ဦ်း)  ပမတ်မင််းဒ ောင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၂၀၀ (ဦ်း) တင်သ န််းဒ ောင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဥြကဌ၊ 

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅ , S: 19

 of the Peaceful 

Assembly and Peaceful 

Procession Law

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၁ (U) Khun Bour Hto Thway ြ ော်း

ဆီဆ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 ဒေှွဲ့ပ ုင််းတ ုင််းစစ်ဌောနခ ျု

ပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆီဆ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဘော တ ြ်  ဖမ််းခံေပခင််းမသ ေဒပ။

၂၀၂ (ြ ု)  ခ စ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ,  

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၀၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း

လ ငယ်တောဝန်ခံ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၀၄ (ဦ်း) နီေ ြ ော်း NLD ပါတီဝင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုတ်ပပင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၅ (ဦ်း) ဒသေ်ာဇောဒ ောင် ြ ော်း NLD ပါတီဝင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုတ်ပပင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၆ (မ) ည နိ်ု့ည နိ်ု့ဒထ ်း မ NLD ပါတီဝင် ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုတ်ပပင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇ (ဦ်း) ဒစောဘဒ ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၀၈ (ြ ု)  ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြျွ  င််း၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၀၉ (ဦ်း) ဒစောဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီ၏ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၀ (ဦ်း)  ထ န်လင််း ြ ော်း

ဖနုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီ၏ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖနုန််းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၁၁ (ဦ်း)  မင််းသ ြ ော်း

ဒနပပည်ဒတေ်ာ၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီ ဥြကဌ

၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၂ (ဦ်း)  ဒ ်းသ န််း ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီ၏ 

 မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း

ဒတောင်ဂုတ်မမ ျုွဲ့နယ် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီပါတီ၏

  တ င််းဒေ်းမှ ်း

၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ဂုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒပပလှုပ်ေှော်းသ မ ော်း တ ြ်

 

ခ န် ော်းပဖစ်ဒစမညေ်ာ့ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ ြ်တစ်ဆ

ဒ  ောင် ဒေ်းသော်းသညေ်ာ့ တ ြ် စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောမပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း

ခ ော့သည်။

၂၁၄ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းသန််း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၁၅ (ဦ်း) ထင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၁၆ (ြ ု)  စ ုင််းထ န််းြ ုြ ု ြ ော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၇ (ဦ်း) ဒဌ်းလ င် ြ ော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၈ (U) Rum Nan Peter ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဥြကဌ၊ ပ တော  ုခရ ုင်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ တော  ုမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၁၉ (U) Sai Khwet Mainn ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် ဟ ုပုံ်းမမ ျုွဲ့နယ် )
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၀ (ြ ု)  ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် ဟ ုပုံ်းမမ ျုွဲ့နယ် )
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၂၁ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်)

၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ပပည် ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၂ (ဦ်း)  ခင်ဒမောင်လတ် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ ေပ်ြ ြ် 

(၇)၊ပန််းပ တန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇) ေပ်ြ ြ်၊ 

ပန််းဘ တန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၃ (ြ ု)  ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၄ (ဦ်း)  ဒ ောင်ကြီ်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၅ (ြ ု)  ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၆ (ဦ်း) စ န်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၇ (ဦ်း) ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ေပ်ြ ြ် ၁၆- ဥြကဌ
၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၂၈ (ဦ်း)  ပီတော ြ ော်း ဦ်းဒ ်းေှ န်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဝင်

၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဉောဏ်ထ န််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

သ ၏ သော်းသည် ပန််းပ တန််းမမ ျုွဲ့နယ် မတ် 

ြ ုစည်သ ဒမောင်ပဖစ်သည်။

၂၂၉ (ဒ ေါ်) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ကြည် မ/၅၀  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ခ ျုပ် ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်ေ ပ်မ န်၊ ၇ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

သ မ၏ဒန  မ်တ င် စစ်သော်း ၅၀ ခနိ်ု့ပဖငေ်ာ့ ဝင်ဒေောြ် 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၃၀ (ဒ ေါ်) ခင်မောကြည် မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊မပ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ဥြကဌ
၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဘ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၁ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊မပ န်မမ ျုွဲ့နယ်(သတင််းနှငေ်ာ့

  ခ ြ် လြ်)

၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဘ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၂ (ဒ ေါ်) ဝင််းပမပမ မ

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

၏ 

 လုပ် မှုဒဆောင်ဒြေ်ာမတီ 

ဥြကဌ

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၃ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ (ခ မ််းဒ ်းသောဇံ၊ 

မနတဒလ်း)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းဒ ်းသောဇံမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၂၃၄ (ဦ်း) ြ ုြ ုလ င် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ (မ ယမမ ျုွဲ့နယ်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတတေောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၅ (ဦ်း) မင မ််းခ မ််းစ ု်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့နယ်)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၆ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့နယ်)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၇ (ဦ်း) တငေ်ာ့ဒဆ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ 

(မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့နယ်)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၈ (ဦ်း)  ဂ မော်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ (ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၃၉ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် 

(ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၀ (ဦ်း) ဒ ောင်ကြီ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၁ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၃ (ဦ်း) စ ု်းလင််း ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင် 

(မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၄ (မ)  သင််းသင််းဒမေ်ာ မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ  လုံမမ ျုွဲ့နယ်
၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၅ (ဦ်း) ဒင စ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ
၁၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပဖ မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 မ  ျု်းသော်းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်ဦ်း ဒင စ ု်း၏ဖခင်

၂၄၆ (ဦ်း) ဒဌ်းန ုင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီဥြကဌ၊ 

ငပုဒတောမမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ဉ််းမနော်းမမ ျုွဲ့

၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငပုဒတောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၇ (ဦ်း) ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၀ မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၂၄၈ (ဦ်း) သန််းဒေွှေ ြ ော်း

 

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ မ

     ု ်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျု

ပ်ပါတီ ပါတီ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုမမ ျု

 ော့နယ်, 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၄၉ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ပ ုင်ထ န််း ြ ော်း

 ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုမမ ျုွဲ့နယ်၏

 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပါတီ လ ငယ်တောဝန်ခံ

၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ပ်ကြီ်းခဒနောင်တ ုမမ ျု

 ော့နယ်, 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၅၀ (ဦ်း) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီမှ ြပ်ကြီ်းဒ ါငေ်ာ့ မမ ျုွဲ့နယ်

  မတ်

၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ကြီ်းဒထောငေ်ာ့မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၂၅၁ (ြ ု) ကြည်တ ု်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ ပပန်ကြော်းဒေ်း ေောေှ 
၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၅၂ (ြ ု) သီဟစ ု်း ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း
၂၅၃ (ြ ု) သ ေ န်လင််း ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း

၂၅၄ (ြ ု) ဉောဏ်ပ ုင် ြ ော်း
 န် ယ် ီ လ ငယ် 

(လုံစည််း/ ဒေှွဲ့ပ ုင််းခရ ုင်)
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း

၂၅၅ (ြ ု) ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း  န် ယ် ီ လ ငယ် (သန်လ င်) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း

၂၅၆ (ြ ု) ေ ြ ော်း
 န် ယ် ီ လ ငယ် (တောဒမ  

တောဝန်ခံ)
၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း

၂၅၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း ြ ော်း

 န် ယ် ီ လ ငယ် 

( ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း 

တောဝန်ခံ)

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း

၂၅၈ (ဦ်း) တင်ဝင််း ြ ော်း

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ် 

 လုပ် မှုဒဆောင်၊ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ၊ မမ ျုွဲ့နယ်၏ ဥပဒ ဒေ်းေော

  ဒထောြ် ြ ပပျု ဖ  ွဲ့ ဥြကဌ

၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီလ ၂၀ ေြ်ဒနို့တ င်  

စစ်ခုံရုံ်းမှ ဒထောင် ဏ် ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၂၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြံော့ဒြေ်ာလမ််း၊ 

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၅၉ (ြ ု) ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း
NLD ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့နယ် 

 လုပ် မှုဒဆောင်
၂၄-မတ်-၂၀၂၁

  ုြ်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၆၀ (ဦ်း) ဒမောင်ဒဌ်း ြ ော်း  န် ယ် ီ ပါတီဝင် ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင မ််းခ မ််းသောယောေပ်

ြ ြ်၊ 

လုံ်းခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု

၊ ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။



၂၆၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  န် ယ် ီ ပါတီဝင် ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင မ််းခ မ််းသောယောေပ်

ြ ြ်၊ 

လုံ်းခင််းဒြ ်းေ ော ုပ်စု

၊ ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၂ ဆလ ုင််း င န် ုပ်ထန် ြ ော်း
ခ င််း  န် ယ် ီ 

လ ငယ်ဒခါင််းဒဆောင်
၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်။
စစ်တပ်မှ ည ခ  န်   မ်ဒဖောြ်ထ င််း၍ ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်။

၂၆၃ (မ) မ ု်းမ ု်း မ
ဒခ ောင််းဦ်းမမ ျုွဲ့နယ် 

 န် ယ် ီ(တောဝန်ခံ)
၂၉-မတ်-၂၀၂၁

မုံေ ောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒခ  ဒ  ောင််းဦ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၄ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဦ်း ြ ော်း ြဒလ်းဝမမ ျုွဲ့နယ် NLD မတ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းဝမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၅ (ဒ ေါ်)  ုန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၅၃  န် ယ် ီ ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ီဗ စ်ေ ော၊ 

ဒပါင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့မှ

 

လောဒေောြ်

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သ

ည်။

၂၆၆ (ဒ ေါ်) ပမပမဝင််း မ/၇၅

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ် 

 မ  ျု်းသော်း  ီမ ုြဒေစီ 

 ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်မမ ျုွဲ့နယ် ဥြကဋ 

၄-ဧမပီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒလှေ်ာြော်းဒြ ်းေ ော၊စ

မ််းြေင်စု၇ပ်ြ ြ်၊ေွှေ

ဒ ပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ်း ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၏ 

 မ  ျု်းသော်း  ီမ ုြဒေစီ  ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်မမ ျုွဲ့နယ် ဥြကဋ္ဌ ပဖစ်သ  

 သြ် ၇၅ နှစ် ေှ  ဒ ေါ်ပမပမဝင််းြ ု စစ် ုပ်စုြ ဖမ််းဆီ်း

 ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။ တောဆုံလမ််းဆုံြ 97 

Convention Store ဆ ုင်နော်းမှော စစ် ုပ်စုြ ခနိ်ု့ထော်းတ ော့

  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊ စစ်သော်းန ို့ေ  င် ော်း ၅၀ 

ဒြ ေ်ာဒလောြ်ြ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််းပဖစ်သည်။

၂၆၇
(ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒေွှေ (ခ) (ဦ်း) 

ဒေွှေ
ြ ော်း ဦ်းလဇ န်လှ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့နယ်  မ  ျု်းသော်း 

 ီမ ုြဒေစီ  ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်မမ ျုွဲ့နယ် 

ဥြကဋ 

၅-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဇ န် ၄- ၂၀၂၁ ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် သုံ်း နှစ် 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။ 

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၆၈
(ဦ်း) ဒြ ေ်ာထြ်ဝင််း (ခ) 

ြ ုဒထ ်း
ြ ော်း/၅၀  မည်မသ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

 ဖ  ွဲ့ဝင် (မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ု်းတန််းေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့ တ င််း စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငေ်ာ့ 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု ‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’

  စီ စဥ်တ င် ပါဝင်ဒနသ ပဖစ်မပီ်း 

၎င််း စီ စဉ် တ ြ် စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း 

သ ော်းယ သည်ော့ လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််း 

ပဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။



၂၆၉ (ဒ ေါ်) သနတောဝင််း မ  မည်မသ 
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

 ဖ  ွဲ့ဝင် (မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်ကြီ်းြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့ တ င််း စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငေ်ာ့ 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု ‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’

  စီ စဥ်တ င် ပါဝင်ဒနသ ပဖစ်မပီ်း 

၎င််း စီ စဉ် တ ြ် စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း 

သ ော်းယ သည်ော့ လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််း 

ပဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။

၂၇၀
 မည်မသ ဒသ်း 

(ဒ ေါ်သနတောဝင််း၏ခင်ပ န််း)
ြ ော်း  မည်မသ 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

 ဖ  ွဲ့ဝင် (မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်ကြီ်းြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊ 

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်။

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့ တ င််း စစ် ောဏောသ မ််းမှုဒကြောငေ်ာ့ 

စော်းဝတ်ဒနဒေ်း ခြ်ခ ဒနသ မ ော်းြ ု ‘ပ ုေင်လှ ၊ လ ုေင်ယ ’

  စီ စဥ်တ င် ပါဝင်ဒနသ ပဖစ်မပီ်း 

၎င််း စီ စဉ် တ ြ် စော်းဒသောြ်ြုန်မ ော်း 

သ ော်းယ သည်ော့ လမ််းခေီ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််း 

ပဖစ်သည်ဟု သ ေသည်။

၂၇၁ (ဦ်း) ဝင််းဦ်း ြ ော်း

NLD ေပ်ဒြ ်းဥြကဌ၊ 

လ ယ်လီေန််းဒြ ်းေ ော၊ 

မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော

 ်း
 မ ု်းဒြောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ လ ယ်လီယန်ဒြ ်းေ ော

၂၇၂ (ဦ်း) သြ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း

မနတဒလ်းတ ုင််း မ တထီလောခရ ုင် 

 မ   ်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ  ပ်

 တ င််းဒေ်းမှ ်း

၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ တထီလောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဖမ််းဝေမ််းထုတ်ပခင််းခံထော်းေသ ပဖစ်မပီ်း 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ပါဝင်ခ  န်၌ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃
(မ) ဒမဒမဒ ောင် (ခ) May 

Kitty Lay
မ

NLD ပါတီဝင်၊ 

ပုဇ န်ဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်
၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဇ န်ဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၁၅ ဧမပီ ၂၁ ဒနို့လည်၂ နောေီခနိ်ု့တ င် 

စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ဒန  မ်၌လောဒေောြ် 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၂၇၄ (ဦ်း) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း/၆၅ ဦ်းစ န်မင််း
NLD ပါတီ ေပ်/ဒြ ်း ဥြကဌ၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်  ဒေှွဲ့ပ ုင််း
၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ဥပဒ ပု ်မ

 - ၅၀၅-ြ
မမ ျုွဲ့နယ်မှု်း စည်သ ဒ ောင်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် 

( ဒေှွဲ့ပ ုင်) 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၇၅ (ဦ်း) လ င်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
မ တထီလောမမ ျုွဲ့နယ် မ ဆနဒနယ် 

တ ုင််းလွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်
၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ တထီလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၇၆ (ဦ်း) ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း
မမ ျုွဲ့နယ်   န် ယ်လ် ီပါတီ 

ဥြကဌ
၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊မနတ

ဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၇၇ (ဦ်း) သန််းဒ ်း ြ ော်း
NLD မမ ျုွဲ့နယ် လုပ်မှုဒဆောင် 

 ု ဥြကဌ ကြံခင််းမမ ျုွဲ့
ဧမပီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၇၈ (ဦ်း) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း

NLD 

မမ ျုွဲ့နယ် လုပ် မှုဒဆောင် 

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့

ဧမပီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၇၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း
 န် ယ် ီ ပါတီဝင် 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့
၄-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅-

ြ

ပမင််းခခံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့သောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၀
(ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းမင််း (ခ) 

ြ ုဘ ုင်ဟောြင်
ြ ော်း  န် လ် ီ ခရ ုင်ပပန်ကြောဒေ်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၈၁ (ဦ်း) ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း
 န် လ် ီ 

ပပန်ကြော်းဒေ်းတောဝန်ခံ
၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မု ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၈၂ (ဦ်း) ဗမ  ျု်းသ န််း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

   န် ယ် ီ ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင်
၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ရုံ်းခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃ (ဦ်း) စ ု်းဝင််း (ခ) ဦ်းစ ု်းဒလ်း ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

   န် ယ် ီ ဗဟ ုဒြေ်ာမတီဝင်
၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ရုံ်းခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄ (ြ ု) ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း
 န် ယ် ီေခ ုင်ပပည်နယ်လ င

ယ်လုပ်ငန််း ဖ  ွဲ့ဝင်
၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် ရုံ်းခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅ (ြ ု) န ုင်လင််း ြ ော်း NLD ပါတီဝင် ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငါန််းဇ န်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၆ (မ) နှင််းဝတ်ေည်မဖ ျု်း (ခ) ဝတ်ေည်မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် (

NLD)
၉-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ် (၂၇)၊ 

ြမောေ တ်၊ 

လှည််းတန််း၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၈၇ (မ)     မဖ ျု်း မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် (

NLD)
၉-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ် (၂၇)၊ 

ြမောေ တ်၊ 

လှည််းတန််း၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၈၈ (ဒမောင်) ထ န််းဒဆ ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် (

NLD)
၉-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ် (၂၇)၊ 

ြမောေ တ်၊ 

လှည််းတန််း၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၈၉ (မ) မ ု်းဆန််းစုကြည် မ
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် (

NLD) ဗဟ ုလ ငယ်တောဝန်ခံ
၉-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ် (၂၇)၊ 

ြမောေ တ်၊ 

လှည််းတန််း၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၉၀ (ဒ ေါ်) နီနီဒမပမငေ်ာ့ မ

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ်ဒဟော

င််း

၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

၂၉၁ (ဒ ေါ်) ခ စ်ခ စ်ဒခ ော မ

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

ပါတီ 

လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ်ဒဟော

င််း

၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

၂၉၂ ဒ ါြ်တော တင်မင််းထ ဋ် ြ ော်း
ပန််းတဒနေ်ာ တ ုင််းဒ သကြီ်း 

(၁)  လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စောလှယ်
၁၅-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅-

ြ၊ ၁၂၂၊ ၁၂၄(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၉၃
(ဦ်း) လင််းလင််းဦ်း (ခ) 

ဦ်းထန််းြီ်း
ြ ော်း

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်
၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တန ုင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၄ (ြ ု) ဒြဂ ောဒနေ်ာ ြ ော်း

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

  ဖ  ွဲ့ဝင် 

(ဗဟ ုလ ငယ် ဒဟောင််း)

၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တန ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၉၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််းဒမောင် ြ ော်း
 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

  ဖ  ွဲ့ဝင် (ဖော်းြနိ်ု့)
၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်



၂၉၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း
NLD 

 လုပ် မှုဒဆောင် ဖ  ွဲ့ဝင်
၂၆-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ုင််းပဖတ်မမ ျုွဲ့၊ 

တောခ လီ တ်ခရ ုင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၂၉၇ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း

မဒြ ်းတ ုင််း၊ြမမမမ ျုွဲ့နယ်

NLD ဥြကဌ ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြံမမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၉၈ (ဦး) ဝငး်မ ောင် က ေား/၆၅ ဦးရနရ် ှိန် NLD တကက်ကလှုပ်ရ ေားသူ ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ းမ သောယောမက း

ရ ော ုပ်စု၊ 

   တ်(၂)ရပ်က က၊်

  ုတဖ်ှိုမ ှိျုြို့နယ၊် 

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၂၉၉ (ကှိ)ု မက ေ်ာစှိးုဟန် က ေား
NLD 

လငူယလ်ပ်ုငနး် ဖ ဲြို့တောဝနခ်ံ
၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၀၀ (ဦး) မက ေ်ာ ုနး် က ေား
 ှိးုမကောငး် ရပ်မက း 

 န ်လေ်  ဥကက ဌ
၅-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 နရ် ကမ်က းရ ော၊ 

 ှိးုမကောငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၃၀၁ (ကှိ)ု မက ေ်ာစှိးု (ခ) ပုဏ္ေား က ေား
တှိငုး်မေသကက းလွှတမ်တေ်ာကှို

ယစ်ောလ ယ် (သင်္ဃနး်ကျွနး်)
၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၀၂ (ကှိ)ု သက ်ှိငု် က ေား မ ှိျုြို့နယ် EC NLD ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၃၀၃ (ဦး) ခ စ်ကှို က ေား

NLD ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့နယ်  EC 

ဘဏ္ောမရး  း
၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့ ,ကခ ငမ်ပ

ညန်ယ်

၃၀၄ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုငယ် ြ ော်း
ပမန်မောန ုင်ငံဒတေ်ာဗဟ ုဘဏ် ု

တ ယဥြကဌ
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၀၅ (ဒ ေါ်) သန််းပမငေ်ာ့ဒ ောင် မ
ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့ဒတေ်ာစည်ပင်သောယ

 ောဒေ်းဒြေ်ာမတီ (စောဒေ်း)
၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၃၀၆ (ဦ်း) မ  ျု်းြ ု ြ ော်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

ဒ ါြ်တောပမငေ်ာ့န ုင်၏ 

ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ 

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 ဒနောြ်ဒပမောြ်တ ုင််းစစ်

ဌောနခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၀၇ ဒ ါြ်တော ခ  ျုယုမ န် မ
ဘော်း ံ စ ု်းေနည််းပညော ထ

ြ်တန််းဒြ ောင််း ုပ်
၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)

ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ 

 ်း ဒဇထြ်ဒ ောင်

၁၂ ဒမလ ၂၀၂၁ ဒနို့တ င်

  လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

နှစ် နှစ် 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

“Red Ribbon”campaign တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ပု ်မ ၅၀၅ (ခ) ပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံ၊တေော်းစ  ဆ ုခံေသည်။

၃၀၈ ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း
မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ဒတေ်ာစည်ပင်သောယ

 ောဒေ်းဒြေ်ာမတီဝင်
၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၀၉ (ဦ်း) လှဒ ောင် ြ ော်း  င်ဂ င်နီယောခ ျုပ် ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၀ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာစနဒောခ  ျု မ
ဘော်း ံတြကသ ုလ်လြ်ဒထော

ြ်ဒမေ်ာြ န််းတ ုြ်
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၁
(Ma) Nan Shella a.k.a 

Mee Saw
မ

 ဒပခခံပညောမ လတန််းဒြ ောင််း

 ဆေောမ
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၂ (ဒ ေါ်) ခင်မောဦ်း မ ဆေောမ ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ြ  ျုင််းတုံ ြ ဉ််းဒထောင်

တ င်ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်

ထော်းသည်။

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၃ (ဦ်း)  ောြောလင််း ြ ော်း လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ဝင််း ြ ော်း

န ုင်ငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံပုဂ္ ျုလ် 

(ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်)၏

 ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ 

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဒထောင် ဏ် ၇ နှစ် 

ခ မှတ်ခံေသည်။
ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၅ (မ) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ မ တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့နယ် ေောေှ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၁၆ ဒ ါြ်တော ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းန ုင် ြ ော်း

ဆေောဝန်၊ 

မယ်ဇလီြုန််းဒဆ်းရုံ၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။



၃၁၇ (ြ ု) မဖ ျု်းခ စ်ဦ်း ြ ော်း
 ဒထ ဒထ လုပ်သော်း 

(ထော်းဝယ်ပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံ)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၁၈ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း
 ဒထ ဒထ လုပ်သော်း 

(ထော်းဝယ်ပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံ)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၁၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့သ န််း ြ ော်း

ပမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆော

င်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန 

(DCA Myanmar) ၏ 

 ဒထ ဒထ မန်ဒနဂ ော

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၀ (ဦ်း) ထ န််းဝင််း ြ ော်း

ပမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆော

င်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန 

(DCA Myanmar) ၏ 

လြ်ဒထောြ်မန်ဒမဂ ော

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း
ဒလဒကြောင််းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်

ဒေ်းဝန်ထမ််းမ ော်း
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၂ (မ)  သကြသန်မ ု်း မ

ပမန်မောန ုင်ငံဒလဒကြောင််းပ ုို့ဒဆော

င်ဒေ်းညွှန်ကြော်းမှုဦ်းစီ်းဌောန 

(DCA Myanmar) ၏ 

လြ်ဒထောြ်မန်ဒမဂ ော 

(ဒလဒကြောင််းခေီ်းသ ော်းထ န််းခ ျု

ပ်သ )

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၃ (ဦ်း) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒညောင်ဒေွှေ ပမ နီစပယ် 

ဒြေ်ာမတီ ဥြကဌ
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဒေွှေမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၄ (ဦ်း) ေ ဝင််းဒနောင် ြ ော်း
မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေနံဌောန 

 ကြီ်း ြ 
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၅ (ဦ်း) ကြည်စ ု်းထ န််း ြ ော်း

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဌောန

၏  ေောေှ  

(ေခ ု ်ငပပည်နယ်ဝန်ကြီ်းခ ျုပ် 

ဦ်းညီပု၏ ြ ုယ်ဒေ်း ေောေှ )

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ င််းြုန််းေ ော၊ 

ဂ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၆ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း
ပမန်မောော့မီ်းေထော်းစြ်ဒခါင််းစြ်

ရုံ၏ ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၇ (ဦ်း) ဟန်ဒဝဆြ် ြ ော်း

နည််းပညော ဒထြ် ြ ပပျု 

ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

ပပည်ဒထောင်စုဝန်ကြီ်းဌောန

၁၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 ြခ ဏသီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေ မှ ်း 

လှထ န််းဒ ောင်
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စနဒောလမ််း၊ 

 ြခ ဏသီေ မမ ျုွဲ့နယ်,

 ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်ဒသော

  စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်းြ ု 

ဒနစေောဒထောြ်ပံော့ဒပ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၂၈ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ည န်ကြော်းဒေ်းမှ ်း

ခ ျုပ်၊ လ မှုဝန်ထမ််းဝန်ကြီ်းဌောန
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။



၃၂၉ (မ)  ဝင််းသ ဂီဒဌ်း မ
လယ်ဒဝ်းပမ  ် ုော့နယ်သမဝါယ

မဌောန၏  ေောေှ 
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၀ (မ) မ ုင်ဝင််းသ ဂီ မ
လယ်ဒဝ်းပမ  ် ုော့နယ်သမဝါယ

မဌောန၏  ကြီ်းတန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၁ (မ) မ ုင်ဒမေတနောဇင်ဒ ောင် မ
လယ်ဒဝ်းပမ  ် ုော့နယ်သမဝါယ

မဌောန၏  ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၂ (မ) မ ုင်ဒမသ သ ဒ ောင် မ
လယ်ဒဝ်းပမ  ် ုော့နယ်သမဝါယ

မဌောန၏  ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၃ (မ)  ဒဝဒဝနှင််း မ
လယ်ဒဝ်းပမ  ် ုော့နယ်သမဝါယ

မဌောန၏  ငယ်တန််းစောဒေ်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမ ု်း ြ ော်း

သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ 

 ေောေှ ငယ်- 

ဒနပပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။



၃၃၅ (မ)  ခင်ခ  ျုသြ် မ

သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ 

 ေောေှ ငယ်- 

ဒနပပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၆ (မ)  မင မ််းမင မ််းစ ု်း မ

သမဝါယမဦ်းစီ်းဌောနမှ 

 ေောေှ ငယ်- 

ဒနပပည်ဒတေ်ာရုံ်းခ ျုပ်

၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈ (ခ))

ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း၊ 

 ုတ ယမမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း၊

 ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

မတ်လ ၁၅ ေြ်ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေမပီ်း  မှုစ  ခံေသည်။

၃၃၇ (ဦ်း)  ထြ်ဒဝယံဒြ ေ်ာ ြ ော်း မ လတန််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒထောြ်ြလ ုို့ 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ဒပမောင််းပမမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၃၈ (ဦ်း)  ဒဇေ်ာြ ုြ ုဒ ောင် ြ ော်း
ေထော်းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန

၏ ေထော်းဒမောင််းနှင်သ 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ တတ လော၊ မနတဒလ်း ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ုင််းဒစသည်ြ ု ပငင််းဆန်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၃၉ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင် ြ ော်း
ေထော်းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန

၏ ေထော်းဒမောင််းနှင်သ 
၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ တတ လော၊ မနတဒလ်း ေထော်းဒမောင််းေန် ခ ုင််းဒစသည်ြ ု ပငင််းဆန်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၄၀ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာသ စုထ န််း မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၁ (ဒ ေါ်) ဆုလ ော့ေီ မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၂ (ဒ ေါ်) သ သ လှ မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ဇင်ထြ် ြ ော်း

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၄ (ဒ ေါ်) စုပပညေ်ာ့ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၅ (ဒ ေါ်) မဖ ျု်းမဖ ျု်းဒဝ မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၆ (ဦ်း) သြ်ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။



၃၄၇ (ဒ ေါ်) သ သ ဒ ောင် မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၈ စ ုင််းမင််းဒထ ်း ြ ော်း
 ုတ ယဘ တောရုံ  ေောေှ ၊ 

ပမန်မောော့မီ်းေထော်း (ဘ တောရုံ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၉ (မ) သဉ္ဇောဝငေ်ာ့ (ဒခေါ်) သနတောဝင််း မ

စီမံြ န််းနှငေ်ာ့ 

ဘဏ္ဍောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန 

(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၀ (ဒ ေါ်) ခင်မောဒ ောင် မ
န ုင်ငံပခော်းဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန မှ 

ဝန်ထမ််း (ဒနပပည်ဒတေ်ာ)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၁ (ဦ်း) ေ လင််း ြ ော်း ဒြ ်းေ ော ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၂ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ေော  မ်မှ ်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၃ (ဦ်း) စ ု်းတငေ်ာ့ ြ ော်း
မုံေ ော ထြ်တန််းဒြ ောင််းမှ 

ဆေော
၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၄ (ဒ ေါ်)  မောလောစ န် မ ဆေောမ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့၊

 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၅ Saw Yo Yue ြ ော်း ဆေော ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၆ (ဦ်း)  သန််းပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း
ဥြကဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ုင် 

ြုန်သ ယ်ဒေ်းဇုန်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၇ (ဦ်း) တင်ခ ုင် ြ ော်း
ဥြကဌ၊ မ ဆယ် ၁၀၅ မ ုင် 

ြုန်သ ယ်ဒေ်းဇုန်
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မ ဆယ်၊ ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၅၈ (ဒ ေါ်)  သြ်သြ်ဝင််း မ ဆေောမ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမောဆတ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၅၉ (မ) ပဖ ပဖ ဒ ်း မ
သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း 

( စ ု်းေဝန်ထမ််း)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်လင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၀ (ဦ်း) မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း 

( စ ု်းေဝန်ထမ််း)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။



၃၆၁ (ြ ု) တင်ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း
သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း 

( စ ု်းေဝန်ထမ််း)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၂ (ြ ု)  ညီေ ဒမောင် ြ ော်း
သစ်ဒတောထ ြ်ပစစည််း 

( စ ု်းေဝန်ထမ််း)
ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ ုလန််း၊ ေှမ််းပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၃ Mr. Sean Turnell ြ ော်း

န ု ်ငငံဒတေ်ာ တ ုင်ပင်ခံ 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်၏ 

စီ်းပ ော်းဒေ်း ကြံဒပ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ
 စ ု်းေလ  ျုွဲ့ဝှြ်ခ ြ်မ ော်း 

 ြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၃၁-ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၄ ေှ န််းထ န််း ြ ော်း ဒပမစောေင််းဦ်းစီ်းဌောနမှ ဝန်ထမ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်း၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၆၅ Bawi Cung ြ ော်း မီ်းသတ်ဌောနမှ ဝန်ထမ််း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်း၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၆၆ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််းထြ် ြ ော်း မီ်းသတ်တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒတောင်ြဒလ်းဒထောင် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် (၁၁)၊ 

ထ ုြ်ပန်လမ််း၊ 

ေပ်ြ ြ် (၂)၊ 

ကြ မ်ဆ တ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ြေင်ပပည်နယ်

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်မပီ်း 

ဆနဒပပသ မ ော်း ော်း မုနိ်ု့ဒဝဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၇ ဒ ါြ်တော  ောြောမ ု်းသ ြ ော်း
ဌောနမှ ်း၊ ဒေှွဲ့တ ုင််းပညောဌောန၊

 ေန်ြုန်တြကသ ုလ်
၂-မတ်-၂၀၂၁

မည်သညေ်ာ့ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

လ  မသ ေပါ

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပမှုဒကြောငေ်ာ့ 

ေန်ြုန်တြကသ ုလ်-လ ှုင်  နီ်းတ င် ဖမ််းခံေသည်။

၃၆၈ (ဦ်း) မ ု်းမင််းသ ြ ော်း ဦ်းဒပပမင မ််း ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၉ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းည ျု ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တနိ်ု့ဆည်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၀ (ဦ်း) ဟ န််းသ ေထြ် ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဒဇေ်ာဝင််း ဒြ ောင််းဆေော ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၁ ဒ ါြ်တော ဟ န််းထြ်စ ု်း ြ ော်း  င််းစ န်ဒဆ်းရုံမှ ဆေောဝန် ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၇၂ (ဦ်း)  ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း Inet မှ ဆေော ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၇၃ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်န ုင်စ ု်း ြ ော်း

ပါဒမောြခခ ျုပ် 

(မနတဒလ်း ဒဝ်းသင် 

တြကသ ုလ်)

၇-မတ်-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၄ (ဦ်း)  ဒြ ေ်ာခ ုင် ြ ော်း
မမ ျုွဲ့နယ်ဒထ  ုပ်ဝန်ထမ််း  

(CDM)
၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေတောေှည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒဆ်းရုံဝင််းတ င် စစ်ြော်းမ ော်းတပ်စ  ပခင််းြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၃၇၅ (ဦ်း)  ေ ထ ဋ် ြ ော်း SAE (Irrigation Department) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ပပည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်း ော့လှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၇၆ Dr. Nyon Kyuu Hlyan ြ ော်း
ဆေောဝန် (ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒဆ်းရုံ)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်ဒတေ်ာသောေပ်ြ 

ြ်၊ ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၇၇ (ဒ ေါ်)     မဖ ျု်းဒ ်း မ

ပ ပင်ြုန််းဒြ ောင််း ုပ်၊ 

သုံ်းဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

သောယော၀တီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းလမ််း၊ 

စစ်ြ င််းမမ ျုွဲ့၊ 

သောယော၀တီမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်ြ ဒန  မ်ေှ ဆေောမ ော်း ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၃၇၈ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင် ြ ော်း

ပါဒမောြခခ ျုပ် 

နည််းပညောတြကသ ုလ် 

(လ  ျုင်ဒြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ၁၀၉
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၇၉ ဒ ါြ်တော ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ဒ ်း ြ ော်း

ပါဒမောြခခ ျုပ် 

ြ န်ပ  တောတြကသ ုလ် 

(လ  ျုင်ဒြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၀ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း

ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောကြီ်း 

 စ ု်းေစြ်မှုလြ်မှုသ ပပံ 

(လ  ျုင်ဒြေ်ာ)

၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၁ (ဦ်း)  ဝင််းဒ ောင်မင မ််း ြ ော်း  ထြ်တန််းဒြ ောင််း ုပ် ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းခ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

မင််းလှမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ကြမ််းမဖြ် 

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်း ေပ်သော်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၈၂ (ဒ ေါ်) မ ု်းမ ု်းစ ုင််း မ
 ဂသလ ပ်စောဌောန၏ ပ ုို့ခ သ ၊ 

ပပည်တြကသ ုလ်
၁၁-မတ်-၂၀၂၁

ပပည် ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းပုလမ််း၊ 

စံဒတေ်ာေပ်ြ ြ်၊ 

ပပည်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၃ ဒ ါြ်တော ဒဝဒဝဒ ်း မ
Senior Consultant Chest 

Physician 
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၄

ဒ ါြ်တော 

သန််းမင််းထ ဋ်(ပင််းတယမီ်း  

မ်ေှင်)

ြ ော်း
ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်ဒဆ်းရုံ ုပ်ခ ျု ပ်

ဒေ်းမှ ်း
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၅ ဒ ါြ်တော ဝင််းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း
ရ ပဒဗ ဌောန၏ ပ ုို့ခ သ ၊ 

မနတဒလ်းတြကသ ုလ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၆ ဒ ါြ်တော ဒဝမဖ ျု်းမ န် မ
ြုန်ထုတ်ဓါတုဒဗ ဌောန၏ 

ပ ုို့ခ သ ၊ ေတနောပုံတြကသ ုလ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၇ ဒ ါြ်တော ခ  ျုခ  ျုဝင််း မ
ပမန်မောစောဌောန ပါဒမောြခ၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်တြကသ ုလ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််းထြ် ြ ော်း
သရုပ်ပပ၊ သခသ ောဌောန၊ 

ဒေနံဒခ ောင််း ီဂေီဒြောလ ပ်
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၃၈၉ (မ) ဒမသေဖီ မ ဦ်းေ ထ ဋ်
မ လတန််းပပဆေောမ ( လြ၊

 ဒေွှေမင််းဝံ)
၁၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၃၉၀ (မ) လ ော့လ ော့ပမငေ်ာ့ မ
ပ ခ ်းတ ုင််းလ ပ်စစ်ရုံ်းဝန်ထမ််း 

(စီ ီ မ်)
၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်ဇဒြောဒထောင်(ပ ခ ်း

) တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စီ ီ မ် လုပ်ထော်းသ  ပဖစ်သည်။

၃၉၁ ပမတ်စနဒောဝင််း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၃၉၂ ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်းဝန်ထမ််း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
CDM တ င် ပါဝင်ဒနသ ပဖစ်သည်။

၃၉၃ (ဦ်း) သန််းဒဆ ဒလ်း ြ ော်း ဒပမစောေင််း ဦ်းစီ်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁

နတ်ဒမောြ် ခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
CDM လုပ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၉၄ (ဦ်း) သန််းဒဆ ြ ော်း ေပ်ြ ြ်ဥြကဌ ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြံခင််းစုေပ်ြ ြ်၊ပမ

ဒ  ောြ်ဥြကလောပမမ ျု

 ော့နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ်နှငေ်ာ့ေ မှ ညပ ုင််းတ င် ဒန  မ်၌ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၅ (ဦ်း) ဒနဇောလင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းဆေော ၂၁-မတ်-၂၀၂၁

နတ်ဒမောြ် ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၉၆ (ဒ ေါ်) လ ော့လ ော့ဒ ်း မ သတတဒဗ  ဌောနမှု်း ဒဆ်း (၁) ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့ ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၃၉၇ (ဒ ေါ်)ဒခမောဝင််း မ
ြုန််းလမ််းပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းညွှန်ကြ

 ော ်းမှုဦ်းစီ်းဌောန၊ CDM
၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်စုံကြီ်းဒြ ်းေ ော

/စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၈ (ဒမောင်) ထြ်လင််းဘ ု ြ ော်း သ နောပပျု ၂၇ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

Medical Cover ဒပ်းဒနခ  န် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေ 

ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၉၉ (ဒ ေါ်) ခင်စုလ ှုင် မ

ည န်ကြော်းဒေ်းမ ်း

လ မ ဘဝ ပမ ငေ်ာ့ တင်ဒေ်းဌောန ခ  

တ ုင််းေင််းသော်းစောဒပနှငေ်ာ့ 

ယဉ်ဒြ ်းမ ်းဦ်းစီ်းဌောန

တ ုင််းေင််းသော်း ဒေ်းေော 

လ မ  ျု်းမ ော်းဝန်ကြီ်းမ ော်းဌောန

၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒန

 ောြ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၄၀၀ (ဦ်း) ြ ုြ ု ြ ော်း

တေော်းသ ကြီ်း 

(ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း)

၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ယောယီေ မှ ်း ည နိ်ု့ဝင််း၊ 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့နယ်

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ တေော်းသ ကြီ်းြ ု ဒြ ေ်ာလ န်မပီ်း 

လုပ်ဒဆောင်မှုမ ော်း တ ြ် မဒြ နပ်မှုြ ု 

ထုတ်ဒဖေ်ာဒပပောဆ ုေော ဖမ််းဆီ်း၍ တေော်းစ  ဆ ုခံခ ော့ေသည်။

၄၀၁ (မ) ဒနပခည်ဒထ ်း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
စစ်တပ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၂)၊ 

စ မ််းလ ော့သောယော၊ 

တြကသ ုလ်ေပ်ြ ြ်၊

 မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

လြ်ေှ မှော မမ တ်မမ ျုွဲ့၌ CDM ပါဝင်ပခင််းမေှ တ ော့ 

 ပခော်းပညောဒေ်း ဝန်ထမ််းဒတ ြ ု CDM တ င် ပါဝင်ဖ ုို့ 

လ မှုြ န်ယြ်ဒပေါ်မှော စည််းရုံ်းလုပ်ဒဆောင်ဒနတယ်ဟု 

ဆ ုြော စ ပ်စ  မပီ်း ဖမ််းဆီ်း ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။  ဆ ုပါ 

ဆေောမမှော ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းစဉ်တ င် 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ရ ုြ်နှြ်နှ ပ်စြ်မှုြ ု 

ခံခ ော့ေသည်။



၄၀၂ (မ) ခ စ်ပမတ်သ မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( လြ၊

  ုတ်ပ ု်းမ န်)
၃၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
စစ်တပ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၂)၊ 

စ မ််းလ ော့သောယော၊ 

တြကသ ုလ်ေပ်ြ ြ်၊

 မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

လြ်ေှ မှော မမ တ်မမ ျုွဲ့၌ CDM ပါဝင်ပခင််းမေှ တ ော့ 

 ပခော်းပညောဒေ်း ဝန်ထမ််းဒတ ြ ု CDM တ င် ပါဝင်ဖ ုို့ 

လ မှုြ န်ယြ်ဒပေါ်မှော စည််းရုံ်းလုပ်ဒဆောင်ဒနတယ်ဟု 

ဆ ုြော စ ပ်စ  မပီ်း ဖမ််းဆီ်း ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။  ဆ ုပါ 

ဆေောမမှော ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းစဉ်တ င် 

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ရ ုြ်နှြ်နှ ပ်စြ်မှုြ ု 

ခံခ ော့ေသည်။

၄၀၃ (ဦ်း) သ ေ န်ထ န််း ြ ော်း
 စ ု်းေဝန်ထမ််း 

(ြ န််းမောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန )
မတ်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၀၄ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၅ ဦ်းတ ု်းဝင််း ဆေောဝန် မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၇)၊ ၅ လွှော

 ဒ ၊ ဇလ န်လမ််း၊ 

လင််းလ န််း (ဒပမောြ်)

 ေပ်ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၅ (ြ ု) စ ု်းစံမဖ ျု်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်ဒေွှေ လြ်ဒထောြ်ဆေောဝန် မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၅၉) 

ဒပမညီထပ်၊ 

ဒ ောင်သဒပပလမ််း၊

 

ြျွန််းဒတောဒတောင်ေပ်

ြ ြ်၊ 

၄၀၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း လြ်ဒထောြ်ဆေောဝန် မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၄)၊ ၆ လွှော

 ဒ ၊ 

မကြီ်းကြီ်းလမ််း၊ 

ြျွန််းဒတောဒပမောြ်ေ

ပ်ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၄၀၇ ဒ ါြ်တောဒြ ေ်ာညီညီထ ဋ် ြ ော်း
 ရ ု်း ထ ်းြုဆေောဝန် 

(ပခုြက ဒဆ်းရုံကြီ်း)
၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၈ (ြ ု) ေ မင််းသ န််း ြ ော်း  မည်မသ ဒဆ်းမှ ်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ု ်င်းဒ သ

၄၀၉ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ထ န််း ြ ော်း သ နောပပျု ၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သကြြ်ဒတော 

တ ုြ်နယ်ဒဆ်းရုံ၊ 

ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၎င််း၏ဒန  မ်သ ုို့ စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်ဟု သ ေပါသည်။

၄၁၀ (ဒ ါြ်တော)  ုံ်း ုံ်းေီ မ
ြဒလ်း ထ ်းြုဆေောဝန် 

( မင မ််းစော်း)
၈-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
ဖော်း ံဒဆ်းရုံမှ ပင်ဆင်ယ သ ော်းမပီ်းသ ပဖစ်။

၄၁၁ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း ြ န််းမောဒေ်းမှ ်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဒခ ောင််း င််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြသောခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််း 

စီ ီ မ် လုပ်ထော်းသ  ပဖစ်သည်။

၄၁၂ (ဒ ါြ်တော) စည်သ ဝင််း ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ဆေောဝန် 

(မမ တ်ဒဆ်းရုံ)
၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၁၃ (ဒ ါြ်တော) မင််းထြ်ပ ုင် ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ဆေောဝန် 

(မမ တ်ဒဆ်းရုံ)
၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၄ (ဒ ေါ်) ြ  န််း  နိ်ု့ြ မ် မ
သ နောပပျုဆေောမ (CDM 

ဝန်ထမ််း)
၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တီ်းတ န်မမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်။

ဆေောမ ြ  န််း  နိ်ု့ြ မ် နှငေ်ာ့ တ  လ ငယ်နှစ်ဦ်း 

( မည်မသ ) တ ုို့ပါ စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့၏ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ခံေပါသည်။

၄၁၅ (မ) မီမီသြ် မ သ နောပပျု ၁၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ တလ ုင််းဒတောင်ေ ောမှ 

ြ ည်ဆံထ မှန်ခံေဒသော  မ  ျု်းသော်းတစ်ဦ်း ော်း မတ်လ 

၂၇ ေြ်ဒနို့၌ ြုသ ုလ်ပဖစ်ဒဆ်းခန််းတ င် 

သ ော်းဒေောြ်ြုသဒပ်းစဉ် သ မ််းဆည််းခံခ ော့ေဒသော 

ဆ ုင်ြယ် ော်း (၁၀-၄-၂၀၂၁) ေြ်ဒနို့တ င် တ ုင််းရုံ်း၌ 

လောဒေောြ်ထုတ်ယ ေန်  ဒကြောင််းကြော်းဒခေါ်ယ သပဖငေ်ာ့

 သ ော်းဒေောြ်စဉ်  မပဖစ်သ  ဒြ ောင််းဆေောမနှင်ော့ တ  

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၁၆
 မည်မသ  

(မမီမီသြ်၏ မ)
မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ တလ ုင််းဒတောင်ေ ောမှ 

ြ ည်ဆံထ မှန်ခံေဒသော  မ  ျု်းသော်းတစ်ဦ်း ော်း မတ်လ 

၂၇ ေြ်ဒနို့၌ ြုသ ုလ်ပဖစ်ဒဆ်းခန််းတ င် 

သ ော်းဒေောြ်ြုသဒပ်းစဉ် သ မ််းဆည််းခံခ ော့ေဒသော 

ဆ ုင်ြယ် ော်း (၁၀-၄-၂၀၂၁) ေြ်ဒနို့တ င် တ ုင််းရုံ်း၌ 

လောဒေောြ်ထုတ်ယ ေန်  ဒကြောင််းကြော်းဒခေါ်ယ သပဖငေ်ာ့

 သ ော်းဒေောြ်စဉ်  မပဖစ်သ  ဒြ ောင််းဆေောမနှင်ော့ တ  

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၁၇ ဒ ါြ်တော ဒမေ်ာဒမေ်ာဦ်း ြ ော်း

ပါဒမောြခ (ေန်ြုန် ဒဆ်းရုံကြီ်း

  ဒေ်းဒပေါ်လ နောြုသဒေ်း 

ဌောန)

၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၁၈ (ဒ ေါ်) ဒဌ်းဒဌ်းဒဝ မ

ဒြ ောင််းဆေောမ 

(CDMဝန်ထမ််း၊  မြ ၁၁ 

မင််းလမ််း၊ စစ်ြ ုင််းမမ ျုွဲ့ )

၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 .မ.ြ (၁၁)၊ 

မင််းလမ််းဒြ ောင််း၊ 

စစ်ြ ုင််းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

CDM ဆေောမတစ်ဦ်းပဖစ်သည်။ ဒေှောင်တ မ််းဒနထ ုင်သညေ်ာ့

 စစ်ြ ုင််းမမ ျုွဲ့၊ ပါေမီေပ်ြ ြ်ေှ  ဒန  မ်သ ုို့ စစ်ဒြောင်စီ

 တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််းပဖစ်သည်။ 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ  န်တ င် ဆေောမမှောဒနမဒြောင််းပဖစ်ဒန 

ဒကြောင််းသ ေသည်။ 

http://burmese.dvb.no/archives/457594

၄၁၉ (ဒ ေါ်) မ ု်းပပဒ ောင် မ ဒြ ောင််းဆေောမ (မ ပပ) ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြဒလ်းဒြ ်းေ ော၊

 ြဝမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၀ (ဒ ေါ်) ပမပမစန််း မ ဒြ ောင််းဆေောမ (မ ပပ) ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖဒလ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြဝမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၁ ဒ ါြ်တော သြ်ပ ုင် ြ ော်း
ဒဆ်းရုံ ုပ် 

(ဒေ်းမမ ျုွဲ့ပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံ)
၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၄၂၂ (ဦ်း) ဒဌ်းလင််း ြ ော်း လြ်ဒထောြ် င်ဂ င်နီယော ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ဦ်းဒဆောင်ပါဝင်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်ခ မ််းပပညေ်ာ့ ြ ော်း သ နောပပျု ၁၅ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

 (၁၅-၄-၂၀၂၁)ဒနို့တ င် မနတဒလ်းြ န််းမောဒေ်းမ သော်းစု 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််း ော်း စစ်ဒြောင်စီလြ်နြ်ြ ုင်မ ော်း

 မှ ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၄ (ဒ ေါ်) ပမနှင််းလ ှုင် မ/၄၀ ဦ်းဝင််းလ ှုင်
ဒြ ောင််းဆေောမ 

( လယ်တန််းပပ)
၁၅ ဧမပီ ၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ( ဒေှွဲ့) ၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ဦ်းဒဆောင်ပါဝင်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၅ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းဒဌ်း မ/၆၀ ဦ်းဒမောင်ေှ န်
ဒြ ောင််းဆေောမ 

( လယ်တန််းပပ)
၁၅ ဧမပီ ၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ( ဒေှွဲ့) ၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ဦ်းဒဆောင်ပါဝင်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၆ (ဒ ေါ်) န ယ်န ယ်ဒ ောင် မ

ြထ ြ၊ ရ ပဒဗ ဌောန၊ 

ေန်ြုန် ဒနောြ်ပ ုင််းတြကသ ု

လ်။

၁၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

 ြ ုပဖစ်သ  NLD လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ် ော်း 

ဖမ််းမမ သညေ်ာ့  တ ြ် ညီမပဖစ်သ  

ဒ ေါ်န ယ်န ယ်ဒ ောင်ြ ုဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ် 

ဒကြောင််းသ ေသည်။

၄၂၇ (ဦ်း) ေန်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း

ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ဆငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ 

ပညောဦ်းစီ်းဌောနမှ 

ဦ်းစီ်း ေောေှ (စောေင််းြ ုင်)

၁၆-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၈ (မ) ဒထ ်းဒထ ်းဒြ ေ်ာ မ
ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ဆငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ 

ပညောဦ်းစီ်းဌောနမှ ဝန်ထမ််း
၁၆-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၉ (ဒ ေါ်) ဇောပခည် မ/၂၈ ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း

ဆေောမ ( .မ.ြ 

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊ 

ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့)

၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာေ ော၊ 

ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၄၃၀ (ဒ ေါ်) လှလ န််းဒဆ မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၄)လမ််း၊ 

(၁၀)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

သ မ၏ဒန  မ်သ ုို့ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေ။

၄၃၁ (ဒ ါြ်တော) ဒ ်းန ုင် ြ ော်း လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ် ဆေောဝန် ဧမပီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၃၂ (မ) နန််းေင်ေင်ဒ ်း မ ဒြ ောင််းဆေောမ ( ထြ ၃) ၂၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၃ (မ) နန််းဒန ဒန ်းလ ှုင် မ ဒြ ောင််းဆေောမ ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၄ ဒ ေါ်ခင်ေီ မ

ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမကြီ်း (ခင်ကြီ

 ်းဒြ ်းေ ော၊  ထြ 

(ဒြ ောင််းခ  )

၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၅ (ဦ်း) သင််းဒမေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဝင််း
မ လတန််းဒြ ောင််း ုပ်(တမော

ြုန််း)
၂၂-ဧမပီ-၂၁ ပု ်မ- ၅၀၅ (ြ)

ပမင််းခခံဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ် ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဆီမီ်းြန်ေ ော၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆ ဒ ေါ်နီနီဝင််း မ ဆေောမ ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

စ န်လ န်လမ််း၊ 

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၄၃၇ (ဒ ေါ်)ဒ ်းဝင််းထ ုြ် မ

ပမဝတီမမ ျုွဲ့နယ်  .လ.ြ 

ထီ်းဒြေ်ာဒထေ်ာ 

ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမကြီ်း

၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမဝတီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၈ (ဒ ေါ်)ယဉ်မင မ််းဒ ်း မ
 လယ်တန််းပပ ( ထြ 

(ဒေခ  ျု)၊ မ တထီလော)
၂၄-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒမလ တ င််းတ င်  

ဒထောင် ဏ် ၃ နှစ် ြ ု  

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

မ တထီလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းသြ် မ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့ ဆေောမ ( ထြ -၇) ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၀ (ဒ ေါ်) ဒမသ သ န််း မ
ဒြ ောင််းဆေောမ (ြသော၊ 

 .ထ.ြ - ၃)
မသ ေဒသ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

ြသောမမ ျုွဲ့၊ သဖန််းြုန််း လ မ ော့သပ တ် မပီ်း 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််း ထ ြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၄၁ ဒ ါြ်တော ခ စ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဆေောဝန် ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၄၂ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ည နိ်ု့ ြ ော်း
ပမဝတီမမ ျုွဲ့၊ ေပ်ြ ြ် ၂ 

ယခင် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း
၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဝတီမမ ျုွဲ့, 

ြေင်ပပည်နယ်

၄၄၃ (ဦ်း) ေ န ုင် ြ ော်း
ြန်ဖ ော်းေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ

   ်း ဒဟောင််း
၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၄၄ (ဦ်း) ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ေော  မ်မှ ်းဒဟောင််း) ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၄၅ (ဦ်း) ြ ုဦ်း ြ ော်း
ဒ ောင်သုခေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ေ

ဒ  ်းမှ ်း
၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၄၆ (ဦ်း) ဝင််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း
ဘုေငေ်ာ့ဒနောင်ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ေ

ဒ  ်းမှ ်း
၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၄၇ (ြ ု) လင််းလင််း ြ ော်း
 မှတ် ၂ ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ် 

ဒေ်းမှ ်း
၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငပုဒတောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပငျုပ်ဒြောင််းမမ ျု၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၄၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 မှတ် ၁၁ ေပ်ြ ြ် 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း
၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၄၉ (ဒ ေါ်) ယဉ်ယဉ်မ န် မ
သ နောပပျုနှငေ်ာ့သော်းဖ ော်းသင်တန််း

ဒြ ောင််း၊ြဒလ်းမမ ျုွဲ့မှ နည််းပပ
၁-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၄၅၀ (ဒ ေါ်) ကြ ကြ မော မ/၅၇ ဦ်းလ န််းဒဖ ဆေောမ ( လယ်တန််းပပ) ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၈၊ ဆန်တန််းလမ််း၊ 

စြ်ြ င််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၅၁ (ဒ ေါ်) မ ု်းသ ပဖ မ ဆေောမ ၂-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၅၂ (ဒ ေါ်) လှလှဝင််း မ

သ နောပပျုဆေောမ (မနတဒလ်းတ ုင််း

 ဒ သကြီ်း၊ ပုသ မ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 တီဘီဒေောဂါ  ထ ်းြု 

ဒဆ်းရုံကြီ်း)

၃-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၅၃ (ဒ ေါ်) ဇင်မောပမငေ်ာ့ မ

 ထြ်တန််းသ နောပပျုဆေောမ  

(မနတဒလ်းတ ုင််း ဒ သကြီ်း၊ 

ပုသ မ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တီဘီဒေောဂါ  ထ ်းြု 

ဒဆ်းရုံကြီ်း)

၃-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၅၄ (ဒ ေါ်) ဇင်မောဦ်း မ

 ထြ်တန််းသ နောပပျုဆေောမ  

(မနတဒလ်းတ ုင််း ဒ သကြီ်း၊ 

ပုသ မ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တီဘီဒေောဂါ  ထ ်းြု 

ဒဆ်းရုံကြီ်း)

၃-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၅၅ (ဒ ေါ်) ေီေီဒဌ်း မ ဆေောမ ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မု ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၅၆ (ဒ ေါ်) မင််းမင််းစ ု်း မ
ဒြ ောြ်ဆည်နည််းပညောတြက

သ ုလ်၊ ပါဒမောြခ၊ ဌောနမှ ်း
ဒမလ

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၄၅၇ (ဒ ေါ်) ဒန ်းဒန ်းလ ှုင် မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( မြ၊

 ဒြောော့ြ  ျုြ်၊ ဘော်း ံမမ ျုွဲ့ )
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၄၅၈ (ဒ ေါ်) ယဉ်ယဉ်ဒ ်း မ
 လယ်တန််းပပဆေောမ 

( ထြ (၃)၊ ဘော်း ံမမ ျုွဲ့)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၄၅၉ (ဒ ေါ်) ဒဌ်းဒဌ်းဒဝ မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( မြ 

(၁၁)၊ မင််းလမ််း)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြသောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၀ (ဦ်း) ညီညီဦ်း ြ ော်း
 လယ်တန််းပပဆေော 

( ထြ (ခ  )၊ ဒေြန်ဒ ေ်ာ)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းစု၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၁ (ဦ်း) မင မ််းခ မ််းဦ်း ြ ော်း
 ထြ်တန််းပပ ဆေော 

( ထြ၊ သဘ တ်)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၂ (ဒ ေါ်) မ ု်းပပဝင််း မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( ထြ 

(ခ  ) မ ု်းဂန မ််း)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဝမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၃ (ဒ ေါ်) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့စန််း မ
 လယ်တန််းပပဆေောမ 

( ထြ၊ ဖဒလ်း)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဝမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း
လြ်ဒထောြ်ကြီ်းကြပ် 

(မမ ျုွဲ့နယ်ပညောဒေ်းမှ ်း)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၅ (ဒ ေါ်) သ န်သ န််းဒမေ်ာ မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( မြ၊

 လယ်ဒြောကြီ်း)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၆ (ဒ ေါ်) ဒ ်းပမတ် မ
မ လတန််းပပဆေောမ ( မြ၊ 

ဒဝါစု)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၇ (ဦ်း) ဇောနည်ဒ ောင် ြ ော်း
မ လတန််းပပဆေောမ (မ လ န် 

(၁)၊ နှစ်ြေင်)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

၄၆၈ (ဒ ေါ်) ခင်ဒမလတ် မ
 လယ်တန််းပပဆေောမ 

( လြ၊ ဘုံလုံ)
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုံ်းခ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၆၉ (ဦ်း) သုတစ ု်း ြ ော်း ဆေော (TTC ) ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လှည််းြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် မဖ ျုခ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၇၀ (ဦ်း) တင်သ န််း ြ ော်း
 လယ်တန််းပပဆေောမ 

( ထြ (ခ  )၊ ဝါ်းဒတောြ င််း
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒလ်းမ ြ်နှောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ



၄၇၁ (ဒ ေါ်) နီလောစ န် မ
 ထြ်တန််းပပ ဆေော 

( ထြ (၁))
မသ ေပါ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််း၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၇၂ (ဒ ေါ်) ဒနေ်ာ ဒစ်းဝါ်း မ
ဘော်း ံပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံကြီ်း 

(သ နောပပျုဆေောမ)
၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၇၃ ဒနေ်ာဒစ်းဝါ်း မ
ဘော်း ံပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံ်း (Sister

 Nurse)
၇-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၄၇၄ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒေွှေဒမောင်
 လယ်ေ ော (မ လတန််း 

ဒြ ောင််း ုပ်)
၁၀-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့မ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဗန််းဒမောြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၇၅ (မ) ေွှေန််းလ ော့ေည် မ
ေန်ြုန်ပပည်သ ူ့ဒဆ်းရုံကြီ်း 

(ဓောတ်မှန်ြျွမ််းြ င်)
၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၇၆ (ဦ်း) စည်သ ဒထ ်း ြ ော်း
ဆေော ( စ ု်းေနည််းပညော 

 ထြ်တန််းဒြ ောင််း - GTHS)
၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မေမ််းြုန််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်။

၄၇၇ (ဒ ေါ်) လ င်လ င်ဒ ်း မ
ဆေောမ ( ထြ (၂) 

ြ  ျုြ်ထ ု)
၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၇၈ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ကြီ်း ြ ော်း ဆေော ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၇၉
 မည်ေင််း မသ ေဒသ်း (ခ) 

ဒပပောင်ကြီ်း
ြ ော်း မီ်းသတ်တပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဂ ်းပင်ဒခ ောင််းဒြ ်းေ 

 ော၊ ဆ တ်ပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၈၀ (ဒ ေါ်) ဒ ်းပမသီတော မ ဆေောမ ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၈၁ (မ) ပမတ်န ု်းဒဆ မ
စောဒေ်း (၁) (  ုြ်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ် 

ပညောဒေ်းမှ ်းရုံ်း)
၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းတ ေပ်ြ ြ်၊ 

  ုြ်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၈၂ (ြ ု) မင မ််းမင််းဒဌ်း ြ ော်း CDM ဒြ ောင််းဆေော ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၈၃ (ဒ ေါ်) ဒစောစနဒောဒ ်း မ ဆေောမ(  ထြ ၂၄ စ န်ပန််း) ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ
၄၈၄ မေေါကတ်ော မ  ေေါလ ဝငး်  ဆရောဝန် ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ စ်ကက းနေားမ ှိျုြို့နယ၊်

 ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၈၅ မေေါကတ်ော ခငမ်ပည့််စုံမသ း  ဆရောဝန် ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
မ စ်ကက းနေားမ ှိျုြို့နယ၊်

 ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၈၆ မေေါကတ်ော သ ဟ က ေား ဆရောဝန် ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
မ စ်ကက းနေားမ ှိျုြို့နယ၊်

 ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၈၇ (ဦ်း) သန််းဒဆ  (ခ) ဦ်း  ုငယ် ြ ော်း ကြြ်ဒပခနီတပ်ဖ  ွဲ့မှု်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုဒမမေ်ာေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၈၈ (ဒ ေါ်) နီလောပမငေ်ာ့ မ

လြ် ဒထောြ်ြထ ြ 

(ဟသသောတနည််းပညောတြကသ ု

လ်၊  မမ ျုွဲ့ပပ င်ဂ င်နီယောဌောန

၂၁-ဒမ-၂၁

ဟသသောတ  မှတ် ၁ 

ေ စခန်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဟသသောတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၄၈၉ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းစ မေ်ာ့ မ CDM Staff ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၉၀ (ဒ ေါ်) သြ်စုဒဝ မ CDM Staff ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၉၁ (ဒ ေါ်)   ခ ုင်စံ မ  ထြ်တန််းပပဆေောမ ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၉၂ (ဒ ေါ်) န ယ်နီဒ ောင် မ ဆေောမ ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘီလ ်းြျွန််း၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၉၃ (မ) လ ော့ယဉ်ပမငေ်ာ့ မ သ နောပပျု ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅.၅.၂၀၂၁ မဒြ ်းတ ုင််း ၊ ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြမမမမ ျုွဲ့၏ဒပမောြ်ဘြ်ဒတောစပ် တဒနေော၌ 

 ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီ၏

စစ်သော်းမ ော်းနှငေ်ာ့ နယ်ဒပမခံေ တပ်ဖ  ွဲ့တ ုို့မှ 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၉၄ (ဦ်း) ြ ုြ ု ြ ော်း မမ ျုွဲ့နယ်တေော်းသ ကြီ်း ၂၅-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ဥပဒ ပု ်မ

 ၅၀၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၄၉၅ (မ) ဆုေတီထ န််း မ ဆေောမ ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဇလီြုန််း၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၄၉၆ (ဒ ေါ်) နီနီည နိ်ု့ မ

ဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမကြီ်း 

( ုန််းဒတောဒြ ောင််း၊  .လ.ြ

 (၃) (ထခ  )

၂၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ဥပဒ ပု ်မ

 ၅၀၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန  မ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၉၇ (မ) ဇင်မောသ န််း မ  ထြ်တန််းပပဆေောမ ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝြ်ြ ုြ်ဒြ ်းေ ော၊

 

ြ မ််းခခံြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၉၈ (ဒ ေါ်) တငေ်ာ့စ ု်း မ/၄၂ ဦ်းဒဖေှင်၊ ဒ ေါ်ဒလ်းမ 
ဒြ ောင််း ုပ်ကြီ်း ( .မ.ြ 

ဒြ ောြကမ််းဖ )
၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြကမ််းဖ ဒြ ်းေ ော

၊ ပုဒလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၉၉ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုသ န််း ြ ော်း ပညောဒေ်းဝန်ထမ််း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၅၀၀ (ဒ ေါ်) သ န််းသ န််းဝင််း မ ဆေောမ ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောင််းပမမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၅၀၁ ( )   ုရု  ဦးမဌးမ ောင်  ထကတ်နး်သနူောမပျု ၃၀-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရ ောသစ်ကနုး်မက းရ ော၊

 မ စ်ဆယ ု်ပ်စု၊  

ငေါးသှိငုး်မခ ောငး်မ ှိျုြို့၊  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၅၀၂ (မေေါ်)  ှိ ှိမဇေ်ာ  ဆရော ၃၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

  ရပူရမ ှိျုြို့နယ၊်  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း
၅၀၃ (မေေါ်) လမဘောငမ်ခေါနည်  ်  /၄၀ ဆရော ၁-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  မဖ မ ှိျုြို့၊  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်



၅၀၄ (ဦ်း) ပမဒ ်း ြ ော်း

န ုင်ငံဒေ်းတြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ 

၈၈ မ  ျု်းဆြ်ဒြ ောင််းသော်းမ ော်း

 ဒခါင််းဒဆောင်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ဂ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၀၅ (ြ ု) မင််းဒသ ်းသစ် ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  နှငေ်ာ့ 

ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် 

(We Love Thanlyin)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ပမန်မောစစ်တပ်မှ  ောဏောေယ မပီ်း 

ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့ သမမတ 

ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ ပါ ဝင်  ကြီ်းတန််း 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ဒခါင််းဒဆောင်မ ော်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ပပည်နယ်နှငေ်ာ့တ ုင််းဒ သကြီ်းမ ော်းေှ  

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ ဝန်ကြီ်းခ ျုပ်မ ော်းနှငေ်ာ့

 ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုလည််း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၀၆ (ဦ်း) ပ ု င် ြ ော်း မမ တ်၈၈မင မ််းပ ငေ်ာ့ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၅၀၇ (ဦ်း) မင််းလ င်ဦ်း ြ ော်း

Covid-19 

 ေပ်ဖြ်ပ ်းဒပါင််းဒေ်းဒြေ်ာမ

တီ(မမ တ်)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၅၀၈ ဒစောဥြကောဦ်း ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ေတနောပုံဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမ

ဂ္၏  ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း)

၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု ်မ ၁၉ , 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း တင်ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၀၉ (ြ ု) သောထြ်ဒ ောင် ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ပခုြက နည််းပညောတြကသ ုလ်

၏ ဥြကဌဒဟောင််း)

၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု ်မ ၁၉ , 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

၁၀ ဒမလ ၂၀၂၁ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းနှစ် နှငေ်ာ့

 သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၀ (ဦ်း)  ပမငေ်ာ့ဒဌ်း (ဒခေါ်) ဘ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(န ုင်ငံဒေ်း ြ ဉ််းသော်းဒဟောင််း )
၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ေှမ််းပပ

ည်နယ်

ဒတောင်ကြီ်းေှ  လ ငယ်မ ော်း ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ြ ညီဒထောြ်ပံော့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းခံေသည်။

၅၁၁ (ြ ု)  ေ ထ န််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ၀တီ၊ြေင်ပပည်န

ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၅၁၂ (ြ ု)  ထ န််းပမငေ်ာ့သ န််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမ၀တီ၊ြေင်ပပည်န

ယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၃ (ြ ု) စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ဆနဒပပဒခါင််းဒဆောင်)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒပါင်မမ ျုွဲ့၊မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၄ (ဦ်း)  သီဟဒဇေ်ာ (ဒခေါ်) ဒေခ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ 
ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝါ်းခယ်မ၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းခံေသည်။ သ ူ့ ော်း 

ဧညေ်ာ့ဒတ ွဲ့ခ ငေ်ာ့ မေဒပ။

၅၁၅ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ဆနဒပပဒခါင််းဒဆောင်)
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ ၊ 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ 

၅၀၅ (ခ)

၂၈ ဒမလ ၂၀၂၁ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် နှစ်နှစ်  

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

 မှတ် (၁၀၁)၊ 

မင််းလမ််း၊ဒပါင််းတနိ်ု့ေ

ပ်ြ ြ၊စြုမမ ျုွဲ့၊မင််း

ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ မဒြ ်း၊

 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၆ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းစ ု်း ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(ဆနဒပပဒခါင််းဒဆောင်)
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဂ မမ ျုွဲ့၊ ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  ြ ု 

ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၇ (ဦ်း)  ဒဌ်းန ုင် (ဒခေါ်) န ုင်ကြီ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၁၈ (ဦ်း)  ညီညီဒေွှေ ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ 

မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း 

( မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်

၏ ဒတောင်ကြီ်းခရ ုင် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း

၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ေှမ််းပပ

ည်နယ်
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၁၉ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ောမဖ ျု်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၀ (ြ ု) မ ု်းသ ဒ ောင် ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ 

မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၁ (ြ ု) တ ်းတ ်း ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၊ ၈၈ 

မ  ျု်းဆြ် ဒြ ောင််းသော်း
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၂
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်းသ  (ဒခေါ်) 

ဂုတ်တ ု်း
ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (HRDP) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ ှုင််းစံ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၄ (ဦ်း)  ဒစောဘဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ ဆယ်၊ ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၅ (မ) ပဖ ပဖ စံ LGBT

LGBTI 

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ (Kings & 

Queens LGBT organization)

၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဒပမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၂၆ (မ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ LGBT

LGBTI တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(Kings & Queens LGBT 

organization)

၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဒပမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၅၂၇ (မ) လမင််း LGBT

LGBTI တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(Kings & Queens LGBT 

organization)

၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဒပမနီြုန််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၂၈ (ဦ်း) ညီညီဒြ ေ်ာ ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၂၉ (ဒ ေါ်)  မောနီ မ တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၃၀ မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၃၁ (ြ ု)  တင်ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၃၂
(ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းန ုင် (ဒခေါ်) 

ဒဘေ်ာကြီ်း
ြ ော်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(သုံ်းဒေောင်ပခယ်)
၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၃၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၂၁-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ုန််းဒတောေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၃၄ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် (ခ) ဦ်းပမငေ်ာ့လ င် ြ ော်း

မင မ််းခ မ််းဒေ်းနှငေ်ာ့ 

တ ုင််းေင််းသော်း ေပ်သော်းမ ော်းပမ 

ငေ်ာ့တင်ဒေ်း ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် 

(န ုင်ငံဒေ်း ြ ဉ််းသော်းဒဟောင််း )

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့ ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၅၃၅ (ြ ု) နီသ ယုန ုင် ြ ော်း ဦ်း စဝ်ယုန ုင် န ုင်ငံဒေ်းတြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၇ ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပင််းတယ 

(ဒ ်းတန််းေပ်)၊ 

ဒတောင်ကြီ်းခရ ုင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်။

၅၃၆ (ဒ ေါ်) မ  ျု်းမ  ျု်းဒ ်း မ
 လုပ်သမော်း ဒေ်း 

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ 

၅၀၅(ြ)
 ုေ မှ ်းတင်ဒမောင်လ င်

၂၀ ဧမပီ ၂၁ တ င် 

 င််းစ န်ဒထောင်သ ုို့ပ ု။

 လုပ်သမော်း ခ ငေ်ာ့ ဒေ်း တ ြ် 

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းဒဆောင်ေ ြ်ဒနသ  ဒ ေါ်မ  ျု်းမ  ျု်းဒ ်းဟော

 STUM ေ ွဲ့  စီ စဉ် ါရ ုြ်တောပဖစ် 

တောဝန်ထမ််းဒဆောင်ဒနသ ပဖစ်မပီ်း 

သ ူ့ေ ွဲ့ ဖ  ွဲ့ စည််းဟောလည််း စစ်ဒြောင်စီ 

 ောဏောစသ မ််းတ ော့ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီြ ြတည််းြ 

 လုပ်သမော်းဒတ န ို့ တ  ဆြ်တ ုြ် 

သပ တ်ဒမှောြ်ခ ော့တ ော့   ဖ  ွဲ့ စည််းပဖစ်ပါတယ်။

၅၃၇ (ြ ု) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၅၃၈ ဆလ ု ်င်း ုဟ ်းထန််း ြ ော်း/၃၁
CNLD ပါတီ ဗဟ ု လုပ် မှု

 ဒဆောင်  တ င််းဒေ်းမှ ်း )
၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ င််းပပည်နယ်

ထန်တလန်မမ ျုွဲ့မှ ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့သ ုို့ သ ော်း ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့ 

 ဝင် စစ်ဒဆ်းဒေ်းဂ တ်တ င် စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်း၏ 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၅၃၉ (ြ ု) န ုင်ဒဇေ်ာကြည်ဝင််း ြ ော်း တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ ၁၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ



၅၄၀ (ြ ု) ဒဝမ ု်းန ုင် ြ ော်း
တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  

(မုံေ ောသပ တ်ဒခါင််းဒဆောင်)
၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ၃၀၂၊ ၃၆၄၊ ၃၄၂၊

 ၁၄၉

မုံေ ောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း၊ မုံေ ောမမ ျုွဲ့ြ သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင် 

ြ ုဒဝမ ု်းန ုင်ြ ု ဆ ုင်ြယ်ပဖငေ်ာ့လှညေ်ာ့လည်ဆနဒပပဒနစဉ် 

ဒနို့လယ် ၂ နောေီ ဒြ ေ်ာဒလောြ်တ င် စစ် ုပ်စုြ 

ြော်းပဖငေ်ာ့တ ုြ်၍ ဒသနတ်ပဖငေ်ာ့ဒထောြ်ြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင်ဒဝမ ု်းန ုင်ြ ု 

စစ်တပ်သော်းတစ်ဦ်းဒသဆုံ်းမှုမှော ပါဝင်ခ ော့တယ်ဆ ုမပီ်း 

လ သတ်မှုန ို့ စစ်တပ်ြ စ ပ်စ    မှုဖ ငေ်ာ့ထော်းသလ ု 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ ၅၀၅ (ြ) န ို့လည််း 

 မှုဖ ငေ်ာ့ထော်းသည်။

၅၄၁ (ဒ ေါ်) မ  ျု်းမ  ျု်းဒ ်း မ တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  (STUM) ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၅၄၂ (ြ ု)  မင််းညီညီြ န််း ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ော

င််းသ 
၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု မ် (၁၉),

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း တင်ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၃ (ြ ု) ေ ဝင််းထ န််း ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ော

င််းသ 
၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု မ် (၁၉),

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း တင်ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၄ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ော

င််းသ 
၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု မ် (၁၉),

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း တင်ြ ု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၅ (ြ ု)  ဒဝမဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းဒြ ော

င််းသ  

(ပခုြက တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော

 ်းသမဂ္၏ 

ပ ်းဒပါင််း တ င််းဒေ်းမှ ်း -၂)

၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းစုစီဥပဒ ပု မ် (၁၉),

 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

၁၀ ဒမလ ၂၀၂၁ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် သုံ်းနှစ် နှငေ်ာ့

 သုံ်းလ 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၆ (မ) နန််းဝန်ဒဖောင််း မ ဒြ ောင််းသ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၇ (ြ ု) ည ျုမင််း ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ဒမေ်ာလမမ ျုင်တြကသ ုလ်ဒြ ောင်

 ်းသော်းသမဂ္)

၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒပမောင််းပမဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒမေ်ာလမမ ျုင်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၄၈ (ဒမောင်)  ဂ ျုလီဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦးမလေ်ာဖ း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  မှ 

  မ် ပပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၄၉ (ဒမောင်) လ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  မှ 

  မ် ပပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၅၅၀ (မ)  နမေ်ာ့ခမ််းဖ ်းပမတ် မ ဦးစှိငုး်လ မက ေ်ာ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  မှ 

  မ် ပပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၅၁ (မ) ယ န််းလ ော့နနဒော မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ  ျုင််းတုံ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  မှ 

  မ် ပပန်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၅၅၂
(ြ ု)  သ သ  (ဒခေါ်) 

ပြ်ထေစ်ခ် စ န်လ င်
ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေထ ုြ်ရုံဝင််း၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

မနတဒလ်းတ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့မှ မဖ ျုခ င််းမှု တ င််း 

သ ထ ြ်ဒပပ်းေေင််း သ ၏ 

ဒမေ်ာဒတေ်ာဆ ုင်ြယ်ြ န်ဒနခ ော့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

သ ော်းပပန်ယ ေော  ရ ုြ်ခံေမပီ်း  ဖမ််းခံေသည်။

၅၅၃ (ဒမောင်) တင်မ ု်းန ုင် ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၄ (ဒမောင်) ဇင်မ ု်းန ုင် ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၅ (ဒမောင်) ခ စ်စမ််းဒ ောင် ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၆ (ဒမောင်) ခ မ််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်စ ု်းမင််း ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၈ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၅၉ (ဒမောင်) လ ှုင်ယောမင််း ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၀ (ဒမောင်) မင််းထ ုြ်မဖ ျု်း ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒနပပည်ဒတေ်ာဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၁ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း
 ဒပခခံပညော ထြ်တန််းြ 

ဒ  ောင််းသော်း
၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၅၆၂ (ြ ု) မင််းခ ုင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်းခ ငေ်ာ့နှငေ်ာ့ 

စီတန််းလှညေ်ာ့လည်ပခင််းဆ ုင်

ေောပု ်မ ၁၉ နှငေ်ာ့ 

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅

သံတ  ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သံတ  မမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၃ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် - 

ABFSU (ပပည်)
၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘော၀ဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ပု ်မ ၂၅၊ 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၆ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၄ (ြ ု) ဒ ောင်သနိ်ု့ပ ုင် ြ ော်း

 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပုသ မ်တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း

သမဂ္)

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေော၀တီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၅ (ြ ု) ေှ န်ြီ်း ြ ော်း

 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပခုြက ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏

 ဥြကဌ)

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅-ြ၊ဂ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၃ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၆ (ြ ု) န ုင်လင််းဒ ောင် ြ ော်း

 တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(ပခုြက ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္၏

  ဒထ ဒထ  တ င််းဒေ်းမှ ်း

၁၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- 

၅၀၅-ြ၊ဂ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၃ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၇ (မ) ခ ုင်ေီဝင််း မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၈ (မ) ဒ ်းည နိ်ု့ မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၆၉ (မ)   သဇင်ဒြ ေ်ာ မ ြ ု်းတန််းဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းရှ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၀ (ြ ု) ဒဇယ ောစ ော ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၁ (ြ ု) ဒေွှေဝင််းဒ ောင် ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ 

 ောင််းသော်းသမဂ္၊ 

ဥြကဌဒဟောင််း)

၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၂ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့န ုင် ြ ော်း
တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း(တြက

သ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္ )
၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၃ (ြ ု) ေ ဒြ ေ်ာမဖ ျု်း (ဒခေါ်) ေ ငယ် ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသ

မဂ္ (တနသသောေီတ ုင််းဒ သကြီ်း၊

  သံ ၏ တောဝန်ခံ)

၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တပ်မ ၁၀၃ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့



၅၇၄ (ြ ု) ေှင််းသနိ်ု့ ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ 

 ောင််းသော်းသမဂ္၊ ဥြကဌ)

၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၅ (ြ ု) ဒဇယ ောစ ု်း ြ ော်း MBA ဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၆ (ြ ု) ဒ ောင်ကြည်စ ု်း ြ ော်း တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၇ (ြ ု) လ င်မ ု်းသနိ်ု့ ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်း 

(မုံေ ောစီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်ဒြ 

 ောင််းသော်းသမဂ္၊  ုဥြကဌ)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၈ (မ)  လ ှုင်  ပဖ မ
ဒြ ောင််းသ  (သခ ော သ- 

 ဒဝ်းသင်)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၇၉ ဒနေ်ာစနီ   မ
ဒြ ောင််းသ  

စီ်းပ ော်းစီမံ- ဒဝ်းသင်)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၀ (မ) ဒေွှေေီပ ငေ်ာ့ဦ်း မ

ဒြ ောင််းသ  

( မ  ျု်းသော်းစီမံခနိ်ု့ခ  မှုဆ ုင်ေော ီ

ဂေီဒြောလ ပ်)(NMDC)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၁ (မ) ထော်း  မ
ေန်ြုန်ပညောဒေ်းတြကသ ုလ်ြ 

ဒ  ောင််းသ 
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၂ (ဒမောင်)  ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ရုြခဒဗ ) ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၃ (ဒမောင်) မ  ျု်းသ ေဒြ ေ်ာ ြ ော်း
တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း 

(န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၄ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၅ (ဒမောင်) ထြ် ောြောန ုင် ြ ော်း
LAPဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်၊ 

စီ်းပ ော်းဒေ်းဘောသောေပ်
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဓါတ်ပုံရ ုြ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၅၈၆ (ြ ု) မင််းခ စ်သ ြ ော်း
ပမန်မောစောတတ ယနှစ်ဒြ ောင််း

သော်း
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၇ (ြ ု) စ မ််းထြ်ဦ်း ြ ော်း

မုံေ ောတြကသ ုလ် 

တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း( 

န ုင်ငံတြော 

ဆြ်ဆံဒေ်းမဟောတန််း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း

မုံေ ောတြကသ ုလ် 

တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း( 

န ုင်ငံတြော ဆြ်ဆံဒေ်း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၈၉ (ြ ု) ပ ုင်ဒဇေ်ာလ ုြ ု ြ ော်း

မုံေ ောတြကသ ုလ် 

တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း( 

န ုင်ငံတြော ဆြ်ဆံဒေ်း)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မုံေ ော၊ စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ဆနဒပပပ  တ င် 

ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့

၅၉၀ (ြ ု) ဝင််းမ ု်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (Foundation 

Year)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်း 

ဒဆ်းတြကသ ုလ်



၅၉၁ (မ) သ ယ်ေတီသီဦ်း မ ဦ်းမ  ျု်းပမငေ်ာ့ဒသောင််း
ဒဆ်းဒြ ောင််းသ  (Final Part 

2 junior)
၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ြမ််းနော်းလမ််း၊

 ဆော်းစည်ေပ်၊ 

မဒြ ်းမမ ျုွဲ့

၅၉၂ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၃ (ြ ု) စည်ဟ န််း ြ ော်း ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၄ (ြ ု) စည်သ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (Final Part 2 

Junior)
၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်း 

ဒဆ်းတြကသ ုလ်

၅၉၅ (ြ ု) ဂ  ျု်းဆြ်
ြ ော်း/၁၈

 နှစ်
 ထြ်တန််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၆ ဆ ုင််းဗစ်လ န်
ြ ော်း/၁၆

 နှစ်
 ထြ်တန််း ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၇ ဆလ ုင််းဒဗေ်ာဝီြစ်ဆမ််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလန််းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၈ ဒေောော့ဘတ်င ုင်လ န်မန််း ြ ော်း ြ မ််းစော ဒြ ောင််းသော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလန််းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၅၉၉ (မ) ခ  ျုသနတောထ န််း မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၀ (မ) စု    ထ န််း မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၁ (မ) ထ န််း  မေ်ာ့  မေ်ာ့ကြ မ ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၂ (ြ ု) တင်ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၄ (ြ ု) ဟ န််းထြ်လင််း ြ ော်း ဒတောင်ကြီ်း တြကသ ုလ် ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၅ (ဒမောင်) စ ုင််းစံထ န််း

ြ ော်း/၁၆ 

(၂၉-၁၁-၂

၀၀၅)

ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ခ ုင် ဒြ ောင််းသော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၆၀၆ (မ) စုစုဝင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၇ (မ) သင််းသင််းစု မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၈ (ဒမောင်) ထ ်းပမတ်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၀၉ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၀ (မ) သင််းေနံို့မ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၁၁ (မ) မင မ််းစုဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၂ (ဒမောင်) ဘုန််းသနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၃ (ဒမောင်) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၄ (မ) ယ န််းဒေွှေေည်ဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၅ (မ) ဒ ်းပမတ်သ ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၆ (မ) ယဉ်ယဉ်ပ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းစ ု်းစံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၈ (ဒမောင်) ခနိ်ု့မင််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၁၉ (မ) မဖ ျု်းဒဝခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၀ (ဒမောင်) ဒစောဆယ်မ စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၁ (မ) ထြ်ထြ်ဒ ်းခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၂ (မ) ပ ုပ ုဖ ်းပပညေ်ာ့ဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၃ (မ)   ပပညေ်ာ့ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၄ (မ)   နနဒောစုခ စ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခ စ်မင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၆ (ဒမောင်) သုတ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၇ (ဒမောင်) ထည်ဝါမင််းလ င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၈ (ဒမောင်) သ န််းသန််းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၂၉ (ဒမောင်) လ င်ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဆန််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၁ (မ) ယ န််းစုလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၂ (မ) ဒေွှေေည်ပမငေ်ာ့ပမတ်မ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၃ (ဒမောင်) ေ ေငေ်ာ့န ုင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းမမ ျုင်ဒထ ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၄ (ဒမောင်) ေ ဝငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၅ (မ) ဒမပမတ်ယုယ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၆ (မ) သနိ်ု့သီဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၇ (မ) ဒမသ  ွဲ့ယုမ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၈ (မ) ဒခ ောယဉ်ဒြ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၃၉ (မ) ဇ န်လ ော့လ ော့ထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၀ (မ)   မေ်ာ့ဘုန််းဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၁ (ဒမောင်) လ င်ဘုန််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၂ (ဒမောင်) ဘုန််းပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၃ (ဒမောင်) ဒစောဖေီ်း န််းဂယ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၄ (ဒမောင်) ပ ုင်ဟ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၄၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၆ (ဒမောင်) ဝင််းပမတ်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၇ (မ) ေည်ဒဝေွှေန််းပမတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၈ (မ) လ ော့ေည်နနဒော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၄၉ (မ) ယ န််းဒေွှေေည်လ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၀ (ဒမောင်) ဒလပပည်စ ု်းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၁ (ဒမောင်) သင််းသနိ်ု့ဦ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၂ (မ) ဒ ်းခ ယ်ေီမ ု်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၃ (ြ ု) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၄ (ဒမောင်) လွှမ််းဘုန််းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၅ (မ) ပပညေ်ာ့ပပညေ်ာ့ဒမေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၆ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်ထ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၇ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်သ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့စုံဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၅၉ (မ) ပ ငေ်ာ့ဒေွှေေည် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်စံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၁ (မ) ထြ်ထြ်ဝင််းပ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းသနိ်ု့ထ ်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၃ (မ) ေွှေန််းပပဒ ်း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၄ (မ) စုပမတ်သီေ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၅ (ဒမောင်) ရ ပ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၆ (မ)   မ န်ဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၇ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့စုံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၈ (မ) ဒမသ သ ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၆၉ (မ) ထြ်ဦ်းခင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၀ (ဒမောင်) သြ်ဒထ ်းန ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၁ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်လ ှုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၂ (ဒမောင်) လင််းထြ်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၃ (ဒမောင်) ြစ်ပမတ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၄ (မ) ဒမမီမီလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၅ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာဟနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၇၈ (ဒမောင်) ဗန်တ  ဟ ုမောန် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၉၂)၊ သုဓမမော

 လမ််းမကြီ်း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
၆၇၉ (မ) ဒေွှေယဉ်ဝင််းဒသေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၀ (မ)     ခ ုင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၁ (မ) လ င်ဒမလတ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၆၈၂ (မ) န ုင်ဦ်းခင်ခင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၃ (မ) လှ ဉ္ဇလီဒမောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၄ (ဒမောင်) စ မ််းဒဝယံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၅ (ဒမောင်) ဟန်ေှင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၆ (မ) ဇောဇောသ မေ်ာ့ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၇ (မ) မ ု်းစနဒီဒ ောင် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၈ (မ) ဒ ်းသီတော မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၈၉ (ြ ု) ေ ဒ ောင်ထ န််း ြ ော်း
ပထမနှစ်ဒြ ောင််းသော်း၊ 

ပုသ မ်တြကသ ုလ်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း
ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဖုန််းဒမေ်ာ ြ ော်း/၂၁

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်တြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

တောဒမ ပမျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း
ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၁ (ြ ု) ဒဝယံမဖ ျု်းမ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဗ.ြ.သ) ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောဒမ ပမျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း
ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၂ (မ) ပပညေ်ာ့ဘ ုဘ ု မ  ေပ်သ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၆၉၃ (ဒမောင်)  ုပ်စ ု်းဦ်း ြ ော်း
တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

(UMT)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၄ (ဒမောင်) ထ ်း  မေ်ာ့စည်သ ြ ော်း ဦ်းတင်ထ န််း

ဒေှ်းဒဟောင််းသုဒတသန 

တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၅ (ဒမောင်) သုခသ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒစောထ ်း
တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၆ (ဒမောင်) ဇ  ထြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းစ ုင််းြ လ င်

ဒြ ောင််းသော်း (၁၀ တန်ဒ ောင်

 -  .လ.ြ (၁), 

သဃသန််းြျွန််း)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၇ (ဒမောင်) ဥြကောမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒင ထ န််းခင်
(NMDC) BTHM စတုတထနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၈ (ဒမောင်) ဟ န််းထ ဋ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းထ န််း
ဒြ ောင််းသော်း 

( ဒေှွဲ့ပ ုင််းတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၆၉၉ (ဒမောင်) ဘုန််းသနိ်ု့ထ ်း ြ ော်း ဦ်းည ျုမင််းသနိ်ု့

ဥပဒ  တတ ယနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်တြကသလ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၀ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းခနိ်ု့ဦ်း ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (MMU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၁ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာနနဒလင််း ြ ော်း

 ဂသလ ပ်စော ပထမနှစ် 

 ဒဝ်းသင်ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၃ (ဒမောင်) မင််းြ ုြ ုသ န််း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်
Info Myanmar ,   ုင်တီ 

ြ န်ယြ်
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၀၄ (ဒမောင်) မဖ ျု်းဟန်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းန ုင်ဒဇေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း (MMEC)  င်ဂ င် ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၅ (ဒမောင်) ေ ထြ် ြ ော်း
စ တ်ပညော  ဒဝ်းသင် 

ဒြ ောင််းသော်း
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၆ (ဒမောင်) လင််းလတ်ဒ ောင် ြ ော်း
စ တ်ပညော  ဒဝ်းသင် 

ဒြ ောင််းသော်း
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ ု်းဒဇေ်ာ
ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ (၃) -

 ဒပမောြ် ဂုံ)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်လှ ြ ော်း

ပထဝ တတ ယနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၀၉ (ဒမောင်) ပမတ်မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းမင််းသန််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့စည်သ ြ ော်း ဦ်းေန်န ုင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၁
(ဒမောင်) 

ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာမဖ ျု်း
ြ ော်း ဦ်းဒစောပမငေ်ာ့ဒေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၂
(ဒမောင်) 

စ ုင််းဒြ ေ်ာသြ်ဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်လ င် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၃ (ဒမောင်) ဒဇယ ောဘုန််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းဇောနည်ဝင််းခ  ျု ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဇင်မင််းဒသေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၅ (ဒမောင်) ဟ န််းသနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာသ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၆ (ဒမောင်) မင််းသ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၇ (ဒမောင်) မ ု်းန ုင်မင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၈ (ဒမောင်) ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစန််းထ န််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၁၉ (ဒမောင်) ပမတ်သ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၀ (ဒမောင်) သီဟသြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစန််းပမငေ်ာ့ကြ ယ် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၁ (ဒမောင်) ညီဆောဟန် ြ ော်း ဦ်းဒလောဟန် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၂ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒပါင််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၂၄ (ဒမောင်) ဘုန််းပမတ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒဌ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၅ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်ခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းလ င်သ န််း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၆ (ဒမောင်) လ င်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းထ ုြ်စံ ြ ော်း ဒ ေါ်ခင်မောေီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၈ (ဒမောင်) ဇောနည်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းဇောနည်ဒမောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၂၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့သန််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၀ (ဒမောင်) ဟန်မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၁ (ဒမောင်) မ  ျု်းပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း ဦ်းညဏ်သ န််း ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၂ (ဒမောင်) ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၃ (ဒမောင်) ဒသ်းတင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၅ (ဒမောင်) လ င်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစံလင််း
 ဂသလ ပ်စော တတ ယနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၆ (ဒမောင်) ညီဆောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒယောဟန် ဇီဝဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၇ (ဒမောင်) ဒဝပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၈ (ဒမောင်) ဒဝယံမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န် ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၃၉ (ဒမောင်) ထ ဋ်ပမတ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာခ ုင်ဝင််း

စ တ်ပညော  ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ 

န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း  

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၁ (ဒမောင်) သ ေထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၂ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းမင််းမင််းဦ်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) (BE) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၄၃ (ဒမောင်) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းခ ုင်

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပမတ်ဒမေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (TTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၅ (ဒမောင်) ဒဝမဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၆ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း
 ဂသလ ပ်စော ပထမနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၇ (ဒမောင်) ဒဝလင််းမဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၈ (ဒမောင်) ထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း
ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း (WYU

 Philo)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၄၉ (ဒမောင်) ဒဌ်းဒ ောင်န ုင် ြ ော်း
ပထဝီ ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း

 (WYU)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၀ (ဒမောင်) သ ေတင် ြ ော်း
ပထဝီ ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း (WYU)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၁ (ဒမောင်) ေန်န ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၂ (ဒမောင်) လ င်န ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၃ (ဒမောင်) မဖ ျု်းပပည်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဦ်း
သမ ုင််း ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသော်း

 (ဒမေ်ာလမမ ျုင် တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းတငေ်ာ့
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပမတ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းနန််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း (HCU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၆ (ဒမောင်) ဝင််းပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းကြည်ဝင််း  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၇ (ဒမောင်) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဌ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၈ (ဒမောင်) ြံဒြောင််း ြ ော်း  န်တီထ န််း
ဓါတုဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ

 တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၅၉ (ဒမောင်) ဝငေ်ာ့ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင် ုန််း
စ တ်ပညော ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ

 တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၀ (ဒမောင်) မင််းဒသေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းခနိ်ု့
ဒြ ောင််းသော်း (TU Hmaw Bi 

Mechanical)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၁ (မ) ခ ုင်ဇင်ထြ် မ ဦ်းလှပ ု  ုတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  (UCSY) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၆၂ (မ) ခ ုင်ဇင်ဒထ ်း မ ဦ်းစ ု်းလ င်

သခသ ော  ဒြ ောင််းသ  

(ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၃ (မ)   သီေ မ  ျု်း မ ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ တ် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၄ (မ) ယုစနဒီဒဌ်း မ

ဒြ ောင််းသ  

(ေန်ြုန် ဒနောြ်ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၅ (မ) သ ပ ုပဖ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင်
 ဂသလ ပ်စော စတုတထနှစ် 

ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၆ (မ) သ   ပဖ မ ဦ်းဒင သ န််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၇ (မ) မံှုနံို့သောတင် မ
OS တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  

( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၈ (မ) န ီ မ
စ တ်ပညော တတ ယနှစ် 

ဒြ ောင််းသ  ( ဒဝ်းသင်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၆၉ (မ) တင်ေ်ာ့ေွှေန််းပမပခယ် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၀ (မ) သ သ န ုင်ဝင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၁ (မ) ခ ယ်ေီဝင််း မ ဦ်းတင်ထ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၂ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းတင်ထ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၃ (မ) စုနှင််းထြ် မ ဦ်းဒဌ်းန ုင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၄ (မ) နန််းမင မ််းဒ ်းခ ုင် မ
ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် 

တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၅ (မ) ခင်ခ  ျုဒြောင််း မ ဦ်းတင်ည နိ်ု့ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၆ (မ) မှ ်းသဉ္ဇောန ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၇ (မ) ဇင်ဇင်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်န ုင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၈ (မ) သင််းသင််းနု မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၇၉ (မ) စုစုဒဝ မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၀ (မ) ခ ုင်ေတနောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၁ (မ) ဒြမောလ င် မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၈၂ (မ) ယဉ်မ န်ပဖ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၃ (မ) ခ ုင်ဇင်လင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၄ (မ) ယမင််းဒ ်း မ ဦ်းညဏ်လင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၅ (မ) ေွှေန််းပပညေ်ာ့န ုင် မ ဦ်းန ုင်ဝင််း
သခသ ော ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် 

 ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၆ (မ) ဒမပမတ်န ု်းခင် မ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၇ (မ) နှင််းသနနောထ န််း မ ဦ်းဒ ောင်ဒထ ်း
 ုတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ  

(UCSY) (CS)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၈ (မ)   နနဒောခ စ်စု မ ပထမနှစ် ဒြ ောင််းသ  (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၈၉ (မ) ယ န််းဒေွှေေည် မ ဦ်းမင််းမင််းဦ်း
ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် 

 ဒေှွဲ့ပ ုင််း တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၀ (မ) နှင််းဒ ်းလ င် မ ဦ်းဇင်ဒ ောင်

သခသ ော တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသ 

 (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း 

တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၁ (မ) မဖ ျု်းသီေ ဒြ ေ်ာ မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း

သခသ ော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်)

၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၂ (မ) ခင်နှင််းဖ ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသလ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၃ (မ) ခ ုင်စုဒဝ မ ဦ်းစ ု်းပမဒ ောင်
ဒြ ောင််းသ  (န ုင်ငံပခော်းဘောသော

 တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၄ (မ) ပမတ်န ု်းခ ုင် မ
 ဂသလပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၅ (မ) ယမင််းဒ ်း မ ဦဒမောင်ဦ်း
ြုန်ထုတ်ဓါတုဒြ ောင််းသ  

( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၆ (မ) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၇ (မ) ဒမပမတ်န ု်းခ ုင် မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ
 ဂသလ ပ်စော ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၇၉၈ (မ) ဒ ်းပမငေ်ာ့ပမတ်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်ပမတ်သ 
 ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသ  ( ဂုံ

 တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၇၉၉ (မ) နှင််းဦ်းဒေွှေစင် မ ဦ်းစ ု်းပ ုင် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၀ (မ) ခနိ်ု့စုကြည် မ ဦ်းသ န််းလ ှုင် ဒြ ောင််းသ  (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၁ (မ) ပ ငေ်ာ့ဖ ်းဒဝ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထင် ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၂ (မ) ယုယုဒဝ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၃ (မ) ဒဟလောဖုန််းနီ မ ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၄ (ဒမောင်) ေန်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၅ (ဒမောင်) လ င်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်းလ ှုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၇ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့စုံမဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ဒမှေ်ာဘီ TU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှောဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၈ (ဒမောင်)  ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၀၉ (မ) ထြ်ထြ်ရ ှုင််း မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၀ (ဒမောင်) ဒသေ်ာမင မ််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မမ တ် 

နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၁ (ဒမောင်) ေ လင််းမဖ ျု်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (WYTU) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် ဒေှွဲ့ပ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၂ (ဒမောင်) ေ လင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၃ (မ) ဂ  ်းဂ  ်းသစ်လ င် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒတောင်င  

နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၄ (မ) ဒသေ်ာဒသေ်ာဇ န်ဦ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒတောင်င  

နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဗလ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မ တထီလော 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ထထီလောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၆ (ဒမောင်) မင််းခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း ( င််းစ န် 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၇ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၁၈ (ဒမောင်) ဒသေ်ာ ီန ုင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒမေ်ာလမမ ျုင် 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၁၉ (ဒမောင်) ဘုန််းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ ု်းဒထ ်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မနတဒလ်း 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၁ (ဒမောင်) သ န််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောင်င  

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၂ (ြ ု) နန််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၃ (မ) နန််းဒခ ောစုလ ှုင် မ
ဒြ ောင််းသ  (သန်လ င် 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၄ (မ) သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၅ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းသ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ဒတောင်င  

နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၆ (မ) မှ ်းပမတ်သ ယ် မ
န ုင်ငံတြောဆြ်ဆံဒေ်း 

ဒြ ောင််းသ 
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၇ (ဒမောင်) ထင်လင််း ြ ော်း ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၈ (မ) နှင််းယုနနဒော မ ဦ်းစ ု်းဒဌ်း ဘ မ ဒဗ  ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၂၉ (ဒမောင်) ထ န််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဓါတုဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၀ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၁ (ဒမောင်)  ံော့ဘုန််းဒ ောင် ြ ော်း  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၂ (ဒမောင်) ဇ  ဒြောင််းဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (Philo) ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၃ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒသေ်ာ ြ ော်း ရုြခဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၄ (ဒမောင်) ေ ထြ်ဒ ောင် ြ ော်း
တတ ယနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

( ဒဝ်းသင်)
၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၅ (ဒမောင်) ဒသေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း သခသ ော ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၆ (မ) ထ ်းသီေ ဒြ ေ်ာ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၇ (မ) ခင်နှင််းပဖ မ သခသ ော ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၃၈ (မ) ယမင််း (ခ) ဂ ်းဂ ်း မ/၁၈နှစ် ဦ်းဒ ောင်ခင်ဦ်း ဒြ ောင််းသ ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၃၉ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာဦ်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်မ  ျု်းဦ်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၄၀ (ြ ု) စစ်န ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆနဒပပပ  တ င် မဖ ျုခ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၄၁ (ဒမောင်) ါနလင််း ြ ော်း
ပထမနှစ်၊ သတတဒဗ ၊ 

 ဂုံတြကသ ုလ်
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် ၂၅၊ ၅ လွှော၊ 

မမ ျုွဲ့သစ် ၁ လမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒပမောင််း ေှ

ဒ  ော့ ေပ်ြ ြ်၊ 

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ဒပမောြ်ဥြကလောပ ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၈၄၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းဆြ်သ င် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၄၃ (မ)  မေောဒမောင် မ
ဒြ ောင််းသ  

(ေတနောပုံတြကသ ုလ်)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၄၄ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းြ ု ြ ော်း ဦ်းဘ ုဒမောင်
ဒြ ောင််းသော်း 

(ပညောဒေ်းဒြောလ ပ်)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၄၅ (ြ ု) ခ မ််းမင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်
ဒြ ောင််းသော်း(ပညောဒေ်းတြက

သ ုလ်, စစ်ြ ုင််း)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၄၆ (ြ ု) ဒဌ်းလ င်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်မ ု်းဦ်း
ဒြ ောင််းသော်း(ပညောဒေ်းတြက

သ ုလ်, စစ်ြ ုင််း)
၃-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ေ 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် ၁၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

မနတဒလ်းသပ တ် မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၄၇ (ဒမောင်) စ ု်းစည်သ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

၈၄၈ (ဒမောင်) ဘုန််းထြ်ဒနောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန် ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၄၉
(ဒမောင်) သ ေ န်လင််း (ခ) 

ဒဘောလုံ်း
ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း (YUFL 

န ုင်ငံပခော်းဘောသောတြကသ ုလ်- 

ရုေှော်းဘောသောဒမဂ ော)

၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်။

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၈၅၀ (ဒမောင်) မင််းခ မ််းဒပမော့ဒြ ေ်ာ

ြ ော်း/၁၇ 

(၂၅-၃-၂၀

၀၄)

ဦ်းတငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ဒြ ောင််းသော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၈၅၁ (ဒမောင်) ဟန်ထ ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းလှပမငေ်ာ့ ဒြ ောင််းသော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၈၅၂ (ဒမောင်) ထ န််းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 ုတ ယနှစ် ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း 

(မနတဒလ်း)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၅၃ (မ) ဒေွှေေတနောဦ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (န ုင်ငံပခော်းဘောသော

 တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၄ (ြ ု) ဟ န််းထြ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၅ (ဒမောင်) ဒနန ုင်ေ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၆ (မ) ဖ ်းဖ ်း မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၇ (မ) ခ လီီ မ ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းြ   ဖ  ွဲ့) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၈ (မ) ဒဟမောန်လင််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၅၉ (ဒမောင်) မ  ျု်းသနိ်ု့ထ န််း ြ ော်း
ရ ပဒဗ  ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၀ (ဒမောင်) ထြ် ောြောဒြ ေ်ာ ြ ော်း
ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း 

(ေတနောပုံ တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၁ (မ) ဒြသ ယ်ဇင် မ

ဒြ ောင််းသ  (BTHM 

တတ ယ သုတ်, Mandalar

 တြကသ ုလ်)

၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၂ (မ) သဇင် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒြ ောြ်ဆည် 

နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၃ (ြ ု) ဟ န််းထြ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၄ (ြ ု) ဇ  သ ေထ ဋ်ဒခါင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၅ (ြ ု) သြ်ဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ပမတ် ြ ော်း
ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

(MAEU - AV)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၇ (ြ ု)  ောြောမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််းလင််း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ဟ န််း ြ ော်း
ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း (မနတလော

 တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၆၉ (ဒမောင်) လွှမ််းမ ု်းသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၀ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်ဦ်း
 င်္န ြဒဗ  ပထမနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၁ (ြ ု) စ မ််းထြ်န ုင် ြ ော်း
ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ဒြ ောင််းသော်း 

(ေတနောပုံ တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၇၂ (ြ ု) သန်ိ်ု့ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ခနတီ်းဒြောလ ပ်၊

 ဟ ုတယ်နှငေ်ာ့ခေီ်းသ ော်း)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၃ (ြ ု) လ မ််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (Inet / Digital 

Engineering)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၄ (ြ ု) ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာသ ေစ ု်း ြ ော်း
ဘ မ ဒဗ  ပထမနှစ် 

ဒြ ောင််းသော်း
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့ဟ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၇ (မ) ဒ ်းစနဒောထ န််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၈ (မ) စုပမတ်သ ယ် မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၇၉ (မ) ဒေွှေဇင်ဝင််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၀ စ ု်းနနဒောမင််း မ
ဒြ ောင််းသ /သော်း (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၁ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်ဒ ်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၂ (မ)   ဇောလ င် မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၃ (မ) ခ စ်စု မ
ဒြ ောင််းသ  (ေတနောပုံ 

တြကသ ုလ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၄ (ဒမောင်)   ုြ်မန််းပလ ပ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (MIT-L.A.P, 

ပမန်မောတတ ယနှစ်)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လောရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းဒပမောြ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၅ (ဒမောင်) လှမ ု်းဦ်း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းသြ်န ုင် ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။
၈၈၆ (ဒမောင်) ညီမင််းထ ဋ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန် စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၈၈၇ (ြ ု) ေ မင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း

5BE Civil ဒြ ောင််းသော်း 

(မ  ပင် နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)

၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၈
ဒမောင်ဒေှောလမ န် (ခ) 

ဟယ်ေီမ န်

ြ ော်း/ ၁၈

 နှစ်

ဒြ ောင််းသော်း (  ဂသလ ပ်စော 

ပထမနှစ်)
၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၈၉ (ြ ု) ဒသေ်ာဇင်ထ န််း ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောင််းသော်း 

ဥြကဌ- ဒြ ောင််းသော်း သမဂ္ - 

ပပည်)

၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၀ (ဒမောင်) ဝင််းမင််းထ န််း
ြ ော်း/၁၇နှ

စ်
ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၁ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင်
ြ ော်း/၁၉နှ

စ်
ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၈၉၂ (မ) ဝါဝါခပံျု်းေှ န် မ/၂၃နှစ်
ပထဝီ ဒြ ောင််းသော်း 

( ဒဝ်းသင်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့စုံ
ြ ော်း/၁၈နှ

စ်
ဒြ ောင််းသော်း (၉ တန််းဒ ောင်) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၄ (ဒမောင်) ဒြောင််းစည်သ 
ြ ော်း/၁၄နှ

စ်

ရ ပဒဗ  ဒြ ောင််းသော်း 

( ဒဝ်းသင်)
၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၅ (မ) ဒ ်းပမပမခနိ်ု့ မ/၂၃နှစ်  ဂသလ ပ်စော ဒြ ောင််းသော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၆ (မ) သ ဦ်းခ မ/၁၅နှစ် ဒြ ောင််းသ  (၈ တန််း) ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ခမ််းဒဂါင််း၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့၊

 တနသသောေီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၇ (မ)   န်ဂ ယ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၈ (မ) ပပခင် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၈၉၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပ ုင်ဝင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောထ န််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၁ (ြ ု) ေ မင််းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၂ ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၀၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၃ (မ) ဒေွှေပမငေ်ာ့မ ုေ် မ ဒြ ောင််းသ ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၄ (ြ ု) သ ေဒ ောင် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၅ (ဒမောင်) ဒတဇော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၆ (ြ ု) မဖ ျု်းမန််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၇ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၈ (ြ ု) သုတထင်ြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၀၉ (ြ ု) ထ န််းထ န််း (ခ) ြ ုဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်းတ ုင််း
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြောင််းဆြ် ြ ော်း
2EP ဒြ ောင််းသော်း (ဟင်္သတ

 နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟင်္သတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။



၉၁၁ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့ြ ု ြ ော်း

2Meach ဒြ ောင််းသော်း 

(ဟင်္သတ နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)

၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟင်္သတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၂ (မ) ယမင််းခ ုင် မ
ပမန်မောစော  ုတ ယနှစ် 

ဒြ ောင််းသ 
၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၃ (မ) ဟန်လင််းဒ ောင် ြ ော်း စတုတထနှစ် ME ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒပမောင််း၊ 

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၄ (ဒမောင်) စ ုင််းမဖ ျု်းထ ုြ်
ြ ော်း/၂၂နှ

စ်
ဒြ ောင််းသော်း (TUM) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၅ (ဒမောင်) စန််းပမငေ်ာ့ဦ်း
ြ ော်း/၂၂နှ

စ်
ဒြ ောင််းသော်း (ေတနောပုံ) ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၁၆ (ြ ု) ခနိ်ု့စည်သ လတ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုလတ် ဒြ ောင််းသော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း
ညသပ တ် မပီ်း  ပပန်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၁၇ (မ) ဒဆောင််းသဇင်လ ှုင် မ
တရုတ်ဒမဂ ော ဒြ ောင််းသ  

(န ုင်ငံပခော်းဘောသော တြကသ ုလ်)
၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၂၉၊ 

ဒဖါ ော့ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

သီေ လမ််း၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်တပ်မှ သ မ၏  မ်ြ ုစီ်းနင််းမပီ်း သ မြ ုဖမ််းသ ော်းခ ော့။

၉၁၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းပ ုင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမင််းဒ ောင် ဒြ ောင််းသော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၉၁၉ (ဒမောင်) စ ုင််းဒ ောင်သန််းထ ဋ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း ( ထြ (၄) 

ဒတောင်ကြီ်း)
၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၉၂၀ (မ) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင် မ Student (UCS) ၂၀-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ ဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၂၁ (မ) ဝင််းဝင််းဒမေ်ာ

မ/၇ 

(၁၅-၁-၂၀

၁၄)

ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း ဒြ ောင််းသော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၉၂၂ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်လင််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒဌ်းမင််း ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေပမ ော်း ၂ လမ််း၊

  မှတ် ၄၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

  မ်ဒေှွဲ့ေှ  ြော်းဝပ်ဒေှောော့ြ ု  လည်သ ော်းေောမှ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။ ညောဘြ်လြ်ဒြောြ်ဝတ်ြ ု 

ြ ည်ထ မှန်ထော်းမပီ်း ြုတင် ၅၀၀ 

မဂသလော ုံစစ်ဒဆ်းရုံမှတဆငေ်ာ့ ဒပမောြ် ဂုံေ စခန််းသ ုို့ 

 ပ ုို့ခံေသည်။ ထ ုို့ဒနောြ် စစ်ခုံရုံ်းတင်ထော်းမပီ်း  ဆ ုပါ 

ြဒလ်းမှော ဆီ်းခ  ျုဒဝ နောြ ု ခံစော်းဒနေသ ပဖစ်သည်။ 

သ ူ့ ော်း စစ်ခုံရုံ်းတ င် စီေင်စစ်ဒဆ်းမည်ဟု သ ေသည်။

၉၂၃ ဒ ောင်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င် ဒြ ောင််းသော်း (ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်) ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒနောင်ခ  ျုမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၉၂၄ (ဒမောင်)သ ေထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း
ပထမနှစ်၊ ဘ မ ဒဗ ၊ 

လော်းရ ှု်းတြကသ ုလ်
၂၃-မတ်-၂၀၂၁

ပု ်မ - ၅၀၅ (ြ)၊ 

၁၄၃/၁၄၇/၃၅၃။

လော်းရ ှု်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂၅)၊စြော်းဝါ

လမ််း၊နယ်ဒပမ(၉)၊ေပ်

ြ ြ်(၉)၊လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၉၂၅ (ဒမောင်) လ င်ဘုန််းပမငေ်ာ့

ြ ော်း 

(ဒမ ်းသြက

ေောဇ် 

၁၃-၁၁-၂၀

၀၂

ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မည်သညေ်ာ့ဒနေောတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

လ  မသ ေပါ

ေန်ြုန်

ဒမောင်လ င်ဘုန််းပမငေ်ာ့သည် ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် ၁၃ 

ေပ်ြ ြ်ေှ  သ ငယ်ခ င််း  မ်သ ုို့ ဒေောြ်ေှ စဉ် 

 ပခော်းသ ငယ်ခ င််းမ ော်းနှငေ်ာ့ တ  ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း 

ထ ုဒနို့တ င်ပင် 

ေန်ြင််းေ စခန််းသ ုို့သ ော်းဒေောြ်ခ ော့ဒသေ်ာလည််း ေ စခန််းမှ 

 ောမခံမဒပ်းသပဖငေ်ာ့  င််းစ န်ဒထောင်သ ုို့ 

ဒနို့စဉ်သ ော်းဒေောြ်ခ ော့ဒသေ်ာလည််း လြ်ေှ  ခ  န်တ င် 

မည်သညေ်ာ့ဒနေော၌ ထ န််းသ မ််းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်ြ ု

 မသ ေှ ေပါ။ 

 သြ်ေှင်လ ြ်ေှ ဒနဒသ်းသလော်းဆ ုသည်ြ ုလည််း 

မသ ေပါ။ ပမဝတီရုပ်ပမင်သံကြော်း၏ 

ဒကြညောခ ြ် ခ ြ် လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

သ ူ့ြ ုထ န််းသ မ််းထော်းခ ော့မပီ်း ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ 

၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ တေော်းစ  ဆ ုထော်းဒကြောင််း 

သ ခ ော့ေဒသေ်ာလည််း လြ်ေှ  ဒပခ ဒနဒတ  

မည်သညေ်ာ့သတင််း စ နမှ မေေှ ဘ ပဖစ်ဒနပါသည်။

၉၂၆ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(နည််းပညောတြကသ ုလ်၊ 

ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်

၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

ကြြ်စော်းပပင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၉၂၇ (မ) ဒ ်းသဇင်မင််း မ/၂၄ ဦ်းမင််းဦ်း ဒြ ောင််းသ ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၈၃၊ ခခံစုေပ်၊ 

ဒပမနီြုန််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၉၂၈ (ဒမောင်) မင််းသနိ်ု့စင် ြ ော်း/၂၀
ပမန်မောစော (တတ ယနှစ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်တြကသ ုလ်)
၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၉၂၉ (မ) သီေ ဒြ ေ်ာ မ တတ ယနှစ် (သခသ ော) ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒပပေင််း  ဖမ််းခံေပခင််း

၉၃၀ (ကှိ)ု မ င့်မ် တထ်းူမ ောင် က ေား/၂၀ ဦးဝငး်မ ောင် မက ောငး်သေား ၂၆- တ်-၂၁
ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ှိျုငး်တံမု ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၉၃၁ (ဒမောင်) သ န််းဒင ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း (4 BE-EC 

ဗန််းဒမေ်ာ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၉၃၂ နင်ဂ ော်းဒလောန် ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း (5 BE-EC 

ဗန််းဒမေ်ာ 

နည််းပညောတြကသ ုလ်)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၉၃၃ စ ုင််းလင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း 

(နည််းပညောတြကသ ုလ်၊ 

ဗန််းဒမေ်ာ)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဗန််းဒမေ်ာဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၉၃၄ စည်သ ေ န်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းြ ုြ ုကြီ်း
ဒဆ်းဒြ ောင််းသော်း (Final 

Part 2 - Junior)
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၉၃၅ (ြ ု) ပပည်မင မ််းခနိ်ု့ ြ ော်း
ဘ မ ဒဗ  ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်၊  ဂုံ

 တြကသ ုလ်
၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်၃၄၆၊ဒစတနော

(၁)လမ််း 

(၄၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၃၆ (ဒမောင်) သ ေ န်ဒမောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ုတ ယနှစ် (Physic) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၃၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း Student (Botany) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဉ််းမနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၃၈ ဒဇေ်ာမဖ ျု်းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းလ င်ဦ်း
ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနှစ် 

ဓါတုဒဗ )
၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း

၉၃၉ စ ုင််းလ င်ဦ်း ြ ော်း/၁၉ ဒြ ောင််းသော်း ( ုတ ယနှစ်) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း

၉၄၀ ဒြ ေ်ာဒဇောဟ န််း ြ ော်း ဦ်းမင််းစ န်
ဒြ ောင််းသော်း (ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်

  ပ ုင််း (ခ) ဒဆ်းတြကသ ုလ် ၁
၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

ဒဆ်း ြ  ဒနပဖငေ်ာ့ လ ုြ်ပါဒဆောင်ေ ြ်စဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လြ်လုပ်ဗုံ်း

 ၂ လုပ်နှငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းမ သည်ဟုဆ ုြော 

စ  ခ ြ်တင်ထော်းသည်။

၉၄၁ (ြ ု) လ ံမဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၉၄၂ (မ)   မေ်ာ့သြ်မှ ်းဒြ ေ်ာ မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ ုလ် 

၁)
၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့ ဒန  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၄၃ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁-မတ်-၂၀၂၁

၁ ဧမပီ ၂၁ တ င် 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပ  ဒ  

ပု ်မ ၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ 

ခ ျုပ်မ နိ်ု့ေမန်ယ သည်။

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၉၄၄ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (မုံေ ော/ဗြသ) ၃၁-မတ်-၂၀၂၁

၁ ဧမပီ ၂၁ တ င် 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပ  ဒ  

ပု ်မ ၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ 

ခ ျုပ်မ နိ်ု့ေမန်ယ သည်။

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၉၄၅ (ြ ု) ေ  (ခ) ေ ေငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုနန ပင်လမ််း၊ 

ဒ ်းသောယောေပ်ြ ြ်

၊ မုံေ ောမမ ျုွဲ့။

၉၄၆ (ြ ု) စ ု်းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုင်ဒဝဆောလမ််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်၊ 

မုံေ ောမမ ျုွဲ့။

၉၄၇
(ြ ု) မ ှုင််းဒဝ (ခ) စ ု်းသ  

(၆/မမန(န ုင်) ၁၆၆၃၁၉)
ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ်း

မမ တ် နည််းပညောတြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း
မတ်

ဒြောော့ဒသောင််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

သကြီ်း

၉၄၈ (မ) ဒ ်းခ မ််းပမ မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််း ခံေသည်။

၉၄၉ (မ) ဟန်နီထ န််းထ န််း မ ဒြ ောင််းသ ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််း ခံေသည်။



၉၅၀ မ  ျု်းပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်စနစ်တ ုြ်ဖ ြ်ဒေ်း 

 ဒထ ဒထ သပ တ်ဒြေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မှော ပါဝင်သညေ်ာ့ 

ဆ ုေှယ် ီမ ုြေြ်တစ်ညီည တ်ဒေ်းတပ်ဦ်းမှ 

ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု ော်း ဖမ််းဆီ်းမေသညေ်ာ့ တ ြ် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏ လြ်ပါ်းဒစ 

လြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့ြ ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု၏ မ တ်ဒဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆီ်းလ ုြ်ေဒကြောင််း သ ေသည်။

၉၅၁ (မ) ေွှေန််းလ ော့ပမဒေွှေ မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒမှေ်ာဘီ 

နည််းပညော တြကသ ုလ်)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒပမောြ် ဂုံ 

နယ်ဒပမေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၉၅၂ ဒနောင်ဒနောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

မတ ပီေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတ ပီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်လှုပ်ေှော်းမှုနှငေ်ာ့ CDM လှုပ်ေှော်းမှု

 တ ုို့တ င် ပါဝင်ကြသည်ဟု သံသယေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ေ နှငေ်ာ့

 စစ်တပ်ြ ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်ဟု ယ ဆေသည်။

၉၅၃ တ ုြ်တပ်စ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

မတ ပီေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတ ပီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်လှုပ်ေှော်းမှုနှငေ်ာ့ CDM လှုပ်ေှော်းမှု

 တ ုို့တ င် ပါဝင်ကြသည်ဟု သံသယေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ေ နှငေ်ာ့

 စစ်တပ်ြ ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်ဟု ယ ဆေသည်။

၉၅၄ တ ဒမောဒသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

မတ ပီေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတ ပီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်လှုပ်ေှော်းမှုနှငေ်ာ့ CDM လှုပ်ေှော်းမှု

 တ ုို့တ င် ပါဝင်ကြသည်ဟု သံသယေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ေ နှငေ်ာ့

 စစ်တပ်ြ ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်ဟု ယ ဆေသည်။

၉၅၅ ဂျွန် ော်းထော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

မတ ပီေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတ ပီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်လှုပ်ေှော်းမှုနှငေ်ာ့ CDM လှုပ်ေှော်းမှု

 တ ုို့တ င် ပါဝင်ကြသည်ဟု သံသယေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ေ နှငေ်ာ့

 စစ်တပ်ြ ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်ဟု ယ ဆေသည်။

၉၅၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  မည်မသ 
ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောြ်ဆည်

 နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖမ််းဆီ်းခံေသညေ်ာ့ဒနို့တ င် မမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းရုံ်းတ င် ထော်းေှ မပီ်း 

 ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြ်နှြ် မခ မ််းဒပခောြ်ြော 

ြ ုဒ ောင်ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ထံမှ ဒြ ောြ်ဆည်လ ငယ် 

ြ န်ေြ် ေံပုံဒင  ြ ပ်ငါ်းသ န််းဒြ ေ်ာနှငေ်ာ့ 

ဒင စောေင််းမ ော်း ော်း ေ မ ော်းြ 

ေှောဒဖ လုယ သ ော်းသည်ဟုသ ေသည်။ ဧမပီ ၂၁ ေြ် 

ေမန်ယ သညေ်ာ့ဒနို့ ထ  ဒြ ောြ်ဆည် မမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င်

 ထော်းမည် ဟု ဒြ ောြ်ဆည်ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ 

ဒပပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း ၉ -ဧမပီ-၂၀၂၁ နံနြ်တ င် 

  ု်းဘ ု ဒထောင်သ ုို့ ခ ြ်ခ င််း ပ ုို့လ ုြ်ပခင််းပဖစ်သည်ဟု 

သ ေသည်။



၉၅၇
(ြ ု) ဇောနည်ဘုန််းန ုင် (ခ) 

ဂ ပန်ကြီ်း
ြ ော်း  မည်မသ 

ဒြ ောင််းသော်း (ဒြ ောြ်ဆည်

 နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖမ််းဆီ်းခံေသညေ်ာ့ဒနို့တ င် မမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းရုံ်းတ င် ထော်းေှ မပီ်း 

 ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြ်နှြ် မခ မ််းဒပခောြ်ြော ဧမပီ ၂၁ ေြ် 

ေမန်ယ သညေ်ာ့ဒနို့ ထ  ဒြ ောြ်ဆည် မမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င်

 ထော်းမည်ဟု ဒြ ောြ်ဆည်ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ 

ဒပပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း ၉ -ဧမပီ-၂၀၂၁ နံနြ်တ င် 

  ု်းဘ ု ဒထောင်သ ုို့ ခ ြ်ခ င််း ပ ုို့လ ုြ်ပခင််းပဖစ်သည် 

ဟုသ ေသည်။

၉၅၈ (ြ ု) လင််း ောရုဏ် ြ ော်း/၂၁ ဒေဒကြောင််းသ ပပံ ( ုတ ယနှစ်) ၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဒဝမင််း

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၁ နှစ် နှငေ်ာ့ ၃

 လ ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ကြြ်တန််းမနတဒလ်းေ

ပ်၊ ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

ဒနို့ခင််းဘြ် ခ  န်၊ ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ ြမ််းနော်းလမ််းတ င်

 ဒမေ်ာဒတေ်ာဆ ုင်ြယ်ပဖင်ော့ သ ော်းလောဒနစဉ်စစ်ဒြောင်စီ 

လြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့ဝင်ဒတ ၏  ဒကြောင််းပပခ ြ်မေှ ပ  

 တင််း ဓမမ ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေပါသည်။

၉၅၉ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမ ု်းဒ ်း ဒြ ောင််းသော်း (MTU) ၁၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ တ်ကြ ျုြ်လမ််း၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်။

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ် NLD ဥြကဌ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်းဒ ်း၏ 

တ  ေင််းပဖစ်သည်။

၉၆၀ ခနိ်ု့စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်စီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်

 - ေ ောသောကြီ်း၊ 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၉၆၁ မင််းဟ န််းခနိ်ု့ ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်စီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်

 - ေ ောသောကြီ်း၊ 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၉၆၂ မဖ ျု်းဒြ ောော့န ုင် ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်စီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်

 - ေ ောသောကြီ်း၊ 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၉၆၃ ယဉ်ပမတ်န ု်းဦ်း မ

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်စီ်းပ ော်းဒေ်းတြကသ ုလ်

 - ေ ောသောကြီ်း၊ 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)

၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၉၆၄ ဒမပမတ်ခ ုင် မ
ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်

 ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္)
၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၉၆၅
(မ) ဒဆောင််းဒဟမောန် (ခ) 

ဒဆ ဇင်ထ ဋ်
မ

ဒြ ောင််းသော်း 

(ဒဆ်းတြကသ ုလ်၊ Final Part 

1)

၁၃ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ဧမပီ ၁၃ ေြ်ဒနို့ ဒနို့လည် (၁)နောေီခနိ်ု့တ င် 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင် ညဒ ်း နီ်း၊ ဗ ုလ်သ ေလမ််းနှငေ်ာ့ 

ြ မ််းေ  တန််းလမ််းဒထောငေ်ာ့ G&G 

ဒဘ်းဒလှခါ်းတစ်ဒနေောတ င် စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 

မ ော်းမှဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းဒကြောင််း၊ ယခု ခ  န်တ င် 

ဒေွှေပပည်သောစစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ခံေဒကြောင််း သ ေ

 ပါသည်။

၉၆၆ နှင််းဝငေ်ာ့ဝငေ်ာ့ထ န််း မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ ုလ် 

မနတဒလ်း Final Part One)
၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ ဆနဒပပပ  မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၆၇ နှင််းဒဝလ င် မ
ဒြ ောင််းသ  (ဒဆ်းတြကသ ုလ် 

မနတဒလ်း Final Part One)
၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ ဆနဒပပပ  မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၆၈ (ဒမောင်) ေ မောန် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ - ၁၃) ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဝ သု ဒါရုံ

ဝ သု ဒါရုံ ညသပ တ် ော်း စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်းမှ 

ဝင်ဒေောြ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း 

ပခင််းပဖစ်သည်။

၉၆၉ (ဒမောင်) ဒဌ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( .ထ.ြ - ၁၃) ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဝ သု ဒါရုံ

ဝ သု ဒါရုံ ညသပ တ် ော်း စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်းမှ 

ဝင်ဒေောြ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း 

ပခင််းပဖစ်သည်။

၉၇၀ ဒန ်းဒန ်းလ ှုင် မ ဒြ ောင််းသ ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းတ ုင််း
ြ န််းမောဒေ်းစစ်ဒကြောင််းနှငေ်ာ့ တ   ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၇၁ (ဒမောင်) ေန်ဒနောင်ကြည်ဝင််း ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္ 

ဒခါင််းဒဆောင်)

၁၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့ဘုေော်းကြီ်း နီ်းတ င် စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 

မ ော်း၏ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၇၂
(ြ ု) မင််းထြ်လင််း (ခ) 

လင််းထြ်
ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္

မှ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း 

(ဒ ါင််းတ ုို့မ  ျု်းဆြ်)

၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊  လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ် တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၇၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္

မှ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း 

(ဒ ါင််းတ ုို့မ  ျု်းဆြ်)

၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊  လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ် တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၇၄ (ြ ု) စ ု်းထြ်ဦ်း ြ ော်း

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္

မှ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း 

(ဒ ါင််းတ ုို့မ  ျု်းဆြ်)

၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊  လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ် တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၇၅ (မ) ဒေွှေရ ပါလင််း မ

တြကသ ုလ်ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္

မှ ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း 

(ဒ ါင််းတ ုို့မ  ျု်းဆြ်)

၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊  လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ ြ င််းဒြ ောင််းလမ််းထ ပ် တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၇၆ ဟ န််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (ြ န်ပ  တော 

တြကသ ုလ်၊ ထော်းဝယ်)
၁၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြြ်စော်းပပင်၊ 

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၉၇၇ (ြ ု) စ မ််းထြ်လ ှုင်ဒသေ်ာ
ြ ော်း/၂၀

 နှစ်

ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနှစ်၊ 

ြုန်ထုတ်ဓောတုဒဗ ၊ 

ေန်ြုန်တြကသ ုလ်)

၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

 ော်းလပ်ေြ် ခေီ်းသ ော်းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်မပီ်း  

၎င််းတ ုို့ ော်း  ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုြ 

တ ုင််းေင််းသော်းလြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့နှငေ်ာ့ 

ပ ်းဒပါင််းခ  တ်ဆြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၉၇၈ (ြ ု) ဖုန််းပမတ်ဝင််း
ြ ော်း/၂၀

 နှစ်

ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်တြကသ ုလ်)
၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

 ော်းလပ်ေြ် ခေီ်းသ ော်းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်မပီ်း  

၎င််းတ ုို့ ော်း  ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုြ 

တ ုင််းေင််းသော်းလြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့နှငေ်ာ့ 

ပ ်းဒပါင််းခ  တ်ဆြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၉၇၉ (မ) ပမတ်န ု်းဒဝ မ

ဒြ ောင််းသ  

(မဟောတန််း- ုတ ယနှစ်၊ 

သခသ ောဘောသော)

၁၉ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၉၈၀ သနိ်ု့ေည်ဦ်း မ
ဒြ ောင််းသော်း 

(ေန်ြုန်တြကသ ုလ်)
၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၉၈၁ (မ) နှင််းဝငေ်ာ့ဖ ်း မ
ဒြ ောင််းသ  (YUFL) Thai 

Major (Final)
၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ကြ ျုွဲ့ြုန််းသပ တ်တ င် ဖမ််းဆီခံေသည်။

၉၈၂ (မ) ပဖ ပဖ သငေ်ာ့ မ  မည်မသ 
ဒြ ောင််းသ  (ပမန်မောစော 

တတ ယနှစ် ဒေွှေဘ ုတြကသ ုလ်)
၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့ ခါဒတေ်ာမီှဆ ုင်တ င် မုနိ်ု့စော်းဒနစဉ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၈၃ (ြ ု) မ  ျု်းထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း  မည်မသ 

ဒြ ောင််းသော်း 

(သမ ုင််း/ ုတ ယနှစ်-ဂုဏ်ထ ်းတ

န််း၊ ပမစ်ကြီ်းနော်းတြကသ ုလ်)

၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န်ပပ တောတြကသ ု

လ်ဝန်ထမ််း  မ်ယော၊

 ေှမ််းစုဒတောင်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့။

၉၈၄ (ဒမောင်) ညီမင််းဒဆ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောင်ဒဆ ည နိ်ု့

ဒြ ောင််းသော်း (ပထမနှစ်၊ 

နည််းပညော တြကသ ုလ်၊ 

ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့)

၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒသခ ောစ ောမသ ေဒသ်း

။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ ဒ ောင်ဒဇယ ဒ ်းဒေှွဲ့တ င် စစ်ဒြောင်စီ 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်တ ုို့မှ ၎င််း၏ဆ ုင်ြယ် ော်း ြော်းပဖငေ်ာ့ 

ဝင်တ ုြ်မပီ်း ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေ။

၉၈၅ (ြ ု) သန််းဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း  မည်မသ 
ဒြ ောင််းသော်း ( ုတ ယနှစ်၊ 

ဒေဒကြောင််း တြကသ ုလ်)
၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လ စည်ြော်းေောလမ််းမ 

ဒပေါ်တ င်  ဓမမဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၈၆ (ြ ု) ပမတ်သ ေဒ ောင် ြ ော်း  မည်မသ 
ဒြ ောင််းသော်း ( ုတ ယနှစ်၊ 

ဒေဒကြောင််း တြကသ ုလ်)
၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လ စည်ြော်းေောလမ််းမ 

ဒပေါ်တ င်  ဓမမဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၉၈၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း/၁၆ ဒြ ောင််းသော်း(  င်္မတန််း) ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၈၈ (ဒမောင်) ဒနဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၁၆ ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၈၉ (ဒမောင်) မ  ျု်းထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၉၉၀ (မ) စံြော်းဝါ မ
ဒြ ောင််းသ (ဒဆ်းတြကသ ုလ် 

Final Part 1)
၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၉၉၁ (ြ ု) သြ်လ င်မင မ််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 

(ြ န်ပ  တောတြကသ ုလ်)
၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၉၉၂ (ြ ု) စ ု်းဒဝယံမဖ ျု်း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 

(နည််းပညောတြကသ ုလ်)
၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၉၉၃ (ြ ု) ပပည်ေ်ာ့မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၉၉၄ (ဒမောင်) တ ု်းပမငေ်ာ့ဒမောင် ြ ော်း/၁၅ ဒြ ောင််းသော်း (ြ ု်းတန််း) ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဓနုပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၉၉၅ (ဒမောင်) စည်သ ပပညေ်ာ့စုံဒမောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (UM-1 2nd MB) ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၉၉၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၉၇ (ဒမောင်)  ထြ်ဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၉၈ (ဒမောင်) မင််းဆြ်ခ ုင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၉၉၉ (ဒမောင်) မင မ််းခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၀၀ (မ) ဇ န်သင််းကြည် မ

 ုဥြကဋ္ဌ (၂) ၊ ဒေနံဒခ ောင််း 

တြကသ ုလ် ဒြ ောင််းသော်းမ ော်း

 သမဂ္

၃၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေနံဒခ ောင််း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၀၁ (ဒမောင်) မဖ ျု်းဒဝသစ် ြ ော်း

သဘောဝပတ်ဝန််းြ င်ထ န််းသ မ်

 ်းဒေ်းေောတောဝန်ခံ၊ 

ဒေနံဒခ ောင််းတြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်း မ ော်းသမဂ္

၃၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေနံဒခ ောင််း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၀၂ (ဒမောင်) န ုင်လင််းထြ် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းသ န််း ဒြ ောင််းသော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့မမင မ်လမ််း၊ ၇ **

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၁၀၀၃ (မ) ဇ န်သင််းကြည် မ

(ဒေနံဒခ ောင််းတြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်း မ ော်းသမဂ္ ) 

 ုဥြကဌ (၂)

၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေနံဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၀၄ (ဒမောင်) မဖ ျု်းဒဝသစ် ြ ော်း

ဒေနံဒခ ောင််းတြကသ ုလ် 

ဒြ ောင််းသော်း မ ော်းသမဂ္ 

(သဘောဝဒပ်းပတ်ဝန််းြ င် 

ထ န််းသ မ််းဒေ်းေောတောဝန်ခံ)

၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေနံဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၀၅ (မ) ဆုလောဘ်ဒဇေ်ာ မ ဒြ ောင််းသ ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၀၆ (ဒမောင်) သန်ို့ဒဇေ်ာြံ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၁၀၀၇ (ဒမောင်) ဝင််းခနိ်ု့ခ  န် ြ ော်း/၂၀  ဂုံတြကသ ုလ် ( ဂသလ ပ်စော) ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၀၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်မင််းသ ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ( ဂုံတြကသ ုလ်) ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၁၀၀၉ (ဒမောင်) ဥြကောမင််း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းထ န််းထ န််းလ ှုင် ဒြ ောင််းသော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- ၅၀၅ -

 ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၁၀၁၀ (ြ ု) ထ န််းမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ုတ ယနှစ် (Psycho) ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၁၁ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း (ထောဝယ် 

နည််းပညောတြကသ ုလ်) 4 BE. 

EP

၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဇမဗ သီေ  လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်း သင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၁၂ (ြ ု) ဆန််းယုဒမောင် ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(မ  ပင်နည််းပညော 

တြကသ ုလ်)

၆-ဒမ-၂၁

ဒေွှေပပည်သောစစ်ဒကြောဒေ်း

သ ုို့ 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၁၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြောင််းပမတ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 

(သခသ ောဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်)
၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ံျုဒပ ေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၁၄ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝယံမင််း ြ ော်း/၁၁ ဒြ ောင််းသော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁၀၁၅ (မ) ထြ်ဒဆောင််းဦ်း မ/၁၃ ဒြ ောင််းသ ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၁၀၁၆ (မ) ခင်ေတီ မ ဒြ ောင််းသ ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၁၇ (ြ ု) သင်ော့ပမတ်ဒဇသ င် ြ ော်း

 ဂုံတြကသ ုလ်၊  

ဒြ ောင််းသော်းမ ော်းသမဂ္၊ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း

၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၁၈ (ြ ု) လ ှုင်မင််းထ န််း ြ ော်း
ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ် 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္ြ န်ေြ်
၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၁၉ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ုလတ် ြ ော်း
ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ် 

ဒြ ောင််းသော်းသမဂ္ြ န်ေြ်
၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၂၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း

ဒြ ောင််းသော်း 

(ပမင််းခခံတြကသ ုလ် Chemistry

 2nd Yr)

၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တလုပ်မမ ျုွဲ့၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၂၁ (မ) ခေစ်စတင််း (ခ) မဖ ျု်းမဖ ျု်း မ/၁၂ ဒြ ောင််းသ ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၁၀၂၂ (ဒမောင်) ဇင်မင််းထြ် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း 

(ြဒလ်းတြကသ ုလ်)
၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၂၃ (ြ ု) ပပည်သောမင မ််းခ မ််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း( ပထဝီ 

ပထမနှစ်)
၁၅-ဒမ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၂၄ (မ) ခ စ်သီတောဒ ်း မ/၂၆ ဒြ ောင််းသ  (MU) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၂၅ (ြ ု) သ ေဦ်း ြ ော်း/၂၅ ဒြ ောင််းသော်း (Distance) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၂၆ (မ) စ ု်းမောလောထ န််း မ/၂၁ ဒြ ောင််းသ  (MU) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၂၇ (ဒမောင်) သီဟဒ ောင် ြ ော်း/၂၂ ဒြ ောင််းသော်း (GTI) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်



၁၀၂၈ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာထြ်သော ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (GTI) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၂၉ (ဒမောင်) စ ုင််းဒြ ေ်ာဇင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (GTI) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၃၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ဒ ောင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း (GTI) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၃၁ (ဒမောင်) စ ု်းေ ေငေ်ာ့ပ ုင် ြ ော်း/၁၉ ဒြ ောင််းသော်း (GTI) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၀၃၂ (မ) ပ ုင်ဒန ဒန ဦ်း မ ဒြ ောင််းသ  (MU) ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၃၃ (ဒမောင်) စ ုင််းသန််းထ ုြ်ဦ်း ြ ော်း

ရုြခဒဗ ၊ 

တတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)

၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၃၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလင််းထ ဋ် ြ ော်း

ဇီဝဒဗ ၊ 

ဒနောြ်ဆုံ်းနှစ်ဒြ ောင််းသော်း 

( ဂုံတြကသ ုလ်)

၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၃၅ (ြ ု) စ ုင််းဒ ောင်ပမငေ်ာ့ပမတ် ြ ော်း ဦ်းပမသန််း, ဒ ေါ်နန််းကြ ဒြ ောင််းသော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇေပ်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ထန််းတပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ဒတောင်င ခရ ုင်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၃၆ (ြ ု) သီဟဒ ောင် ြ ော်း ပမန်မောစောဒနောြ်ဆုံ်းနှစ် ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မမ ျုွဲ့လှမမ ျုွဲ့၊ 

ဒတောင်င ခရ ုင်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၃၇ (မ)   ဒေွှေဇင်လင််း မ
သ နောပပျုတြကသ ုလ် - ေန်ြုန်-

  ုတ ယနှစ်
၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မမ ျုွဲ့လှမမ ျုွဲ့၊ 

ဒတောင်င ခရ ုင်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၃၈ (ြ ု) မင််းထြ်ဒခါင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၃၉ (ြ ု) မင််းထ ဋ်ဒခါင် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၄၀ (ြ ု) သြ်တင်ဒ ောင်

ဒြ ောင််းသော်း 

(ဗြသမ ော်း ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း)

၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၄၁ (ြ ု) ပ ုင်စ ု်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၁၀၄၂ (မ) ထြ်ထြ်ဝင််း မ

ဒြ ောင််းသ  (သ နောပပျု 

သင်တန််းဒြ ောင််းမှ 

 ုတ ယနှစ်ဒြ ောင််းသ )

၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သေြ်မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅.၅.၂၀၂၁ မဒြ ်းတ ုင််း ၊ ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြမမမမ ျုွဲ့၏ဒပမောြ်ဘြ်ဒတောစပ် တဒနေော၌ 

 ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီ၏

စစ်သော်းမ ော်းနှငေ်ာ့ နယ်ဒပမခံေ တပ်ဖ  ွဲ့တ ုို့မှ 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၁၀၄၃ (ဒမောင်) စ ု်းလင််းထြ် ြ ော်း ဒြ ောင််းသော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ တတီလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၁၀၄၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ထ န််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းြံကြည် ဒြ ောင််းသော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ပု ်မ- ၅၀၅ (ြ)

ဒညောင်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြ ျုွဲ့ပင်ေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၄၅ (ကှိ)ု မဝယ ံှိးု က ေား ဦးမ းဝငး်
ရတနောပုံမ န ်ောစော   မဝးသင်

၂၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပုသှိ ်ကက းမ ှိျုြို့နယ၊်  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၁၀၄၆ (ကှိ)ု မ ောငက်ှိမုဖှိျုး က ေား ဦးမ ောငမ်က ေ်ာဦး
ရတနောပုံ Zoo  မဝးသင်

၂၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပုသှိ ်ကက းမ ှိျုြို့နယ၊်  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၁၀၄၇ (ဒမောင်) စ ုင််းဒဝထ န််း ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း (တတ ယနှစ် 

ပထဝီ) ဒတောင်င တြကသ ုလ်
ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ုင်တဒမောော့ေ ော၊ 

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၄၈ (ဒမောင်) ေဒဝဒ ောင် ြ ော်း
ဒြ ောင််းသော်း ( ုတ ယနှစ် 

ပထဝီ) ဒတောင်င တြကသ ုလ်
ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ုင်တဒမောော့ေ ော၊ 

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၄၉ (မ ောင်) မက ေ်ာမက ေ်ာဇင် က ေား ဦးမ ောင ်ငး် မက ောငး်သေား(GTI 2nd Yr) ၃၁-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆)ရပ်က က၊်

 

ဗှိုလတ်စ်မထောငမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၁၀၅၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်သန်ို့ ြ ော်း/၂၀
ဦ်းဒ ောင်န ုင်စ ု်း၊ 

ဒ ေါ်ဒ ်း

ပထမနှစ် (ပမန်မောစော) 

ပမင််းခခံတြကသ ုလ်
၁-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်မမ ေ ော ၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ် ၊

 ပမင််းခခံခရ ုင် ၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၅၁ (ကှိ)ု ခန် ့်ဇငက်ှို က ေား/၂၁ ဦးမ င့်က်ှိ၊ု မေေါ်ခင ်ောစှိးု
စတတုထ   စ်  င်္ဃလှိပ်စော 

( ုံရ ောတကကသှိလု်)
၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညရ်ပ်က 

က၊်  ုံရ ောမ ှိျုြို့၊  

စစ်ကှိငုး်တှိငုး်မေသ

ကက း

ဦးမ င့်က်ှိ ုေား လောမရောကဖ် ်းဆ းခဲ့်ရောတ င်  

၎ငး်ကှိ ုမတ ြို့သမဖင့်် သေားမဖစ်သကူှို ဖ ်းဆ းသ ေားခဲ့်သည။်

၁၀၅၂ (မ ောင်) မဖှိျုးမလး (ခ) ဖှိုးလံးု က ေား/၁၇ မက ောငး်သေား (ေဿ တနး်) ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

တှိကု ်၃၆၅/ ခနး် 

(၁၄)၊ ရနရ် ငး်လ ်း၊ 

(၅)ရပ်က က၊် 

ရနက်ငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၁၀၅၃
(ဦ်း) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း (ခ) 

 ေည်ြ  ျု
ြ ော်း

လ မှုဒေ်းကသဇောလွှမ််းမ ု်းသ  (We

 Love Yangon 

 ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း)

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။

၁၀၅၄ (ဦ်း) မင််းထင်ြ ုြ ုကြီ်း ြ ော်း  ါရ ုြ်တော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။
ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။

၁၀၅၅ ဒမောင်သောခ  ျု ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။
ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။



၁၀၅၆ (ဦ်း) ထင်လင််းဦ်း ြ ော်း စောဒေ်းဆေော ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။

၁၀၅၇ ဒစောဖ ု်းခ ော်း ြ ော်း  ဆ ုဒတေ်ာ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒေှောင်ဒန ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့တ ု ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။

၁၀၅၈ (ဦ်း) လ မင််း ြ ော်း
ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင်နှငေ်ာ့ 

 ါရ ုြ်တော
၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။
ေန်ြုန်တ ုင််း

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်းလှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်လောဒစေန် 

လံှုွဲ့ဒဆေ်ာတ ုြ်တ န််းမှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၀၅၉ (ြ ု) သ ေ န်လ င် (ခ) လင််းသစ် ြ ော်း ဒမေ်ာ ယ်သရုပ်ဒဆောင် ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း (၈၄)လမ််း ဟုသောဒတ ွဲ့ေှ ပါသည်။ မည်သညေ်ာ့မမ ျုွဲ့ မပါပါ။

၁၀၆၀ ဒမောင်ယုပ ုင် ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ြ်သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

၁၀၆၁ နနဒတင်ထ ဋ် (ခ) ဟံလင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမတ်စ ု်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၁၀၆၂ မင််း ဒဂါင် (ခ) သဒြောငေ်ာ့သော်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမတ်စ ု်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၁၀၆၃ ဒနဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၁၀၆၄
ခင်ဒမောင်ဒဌ်း (ခ) 

မ ု်းဦ်းဒဆ ည န််း
ြ ော်း ဦ်းမင််းဒ ောင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၁၀၆၅
သြ်ဒဝနှင််း (ခ) 

ဒထ ်းဒထ ်းပမငေ်ာ့
မ ဦ်းဒဌ်းပမငေ်ာ့ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ခန််း(A), 

တ ုြ်(၆၀၀)၊ 

 ါဗောဒခါင််းေင််းခန််း၊

 သီေ မမ ျုင် ၈ လမ််း၊ 

၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေသည်။

၁၀၆၆
(ဒ ေါ်) ခင်သန််းဒဝ (ခ) 

ဝသုနဓဒေ
မ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆေောစံမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

သောယောဝတီမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၀၆၇ (မ) ခင်ခင်ခ ုင် မ ဦ်းဒ ်းခ ုင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၆၈ ပ ုင်သစ်န ယ် (ခ) သစ်ဆန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၆၉ ဒေွှေကြယ်မ ု်း (ခ) ေ ဝငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစံထ န််း ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၀ (ြ ု) သန််းတငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒစောဒ ်းပဖ နု ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၁ မ ု်းစြ် (ခ) စည်သ သန််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းသန််းန ုင် ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၂ ဒ ်းပမတ်သဇင် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၃ နန််းစီခမ််း မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၄ န ုေော (ခ) ခင်သြ်ထော်းလတ် မ ြဗ ောဆေော ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပန််းဆ ု်းတန််းတ င် ပပျုလုပ်ဒသော ြဗ ောဆေောသပ တ်တ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၇၅
(ြ ု) ထြ်လင််းစ ု်း (ခ) 

လ ဖန်ခါ်း
ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၇၆ (ြ ု) ေ တ ုြ် ြ ော်း ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင် ၄-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဝေမ််းထုတ်မပီ်းဒနောြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၇၇ (ြ ု) သ ေ (ခ) ဇောဂနော ြ ော်း
လ ေွှေင်ဒတေ်ာ၊ ဟောသ 

သရုပ်ဒဆောင်
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၀၇၈ ပ ုင်တံခ န် (ခ) စစ်ြ ုပ ုင် ြ ော်း ဒမေ်ာ ယ် / သရုပ်ဒဆောင် ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််းမ ော်းနှငေ်ာ့ 

CDM လှုပ်ေှော်းမှုြ ု ဒထောြ်ခံ ော်းဒပ်းပခင််းဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၀၇၉ (ဦ်း) ဒပပတီဦ်း ြ ော်း ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
CDMတ င် ပါဝင်ေန် လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၁၀၈၀ (မ)   နနဒောဒြ ေ်ာဇင် မ ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

CDMတ င် ပါဝင်ေန် လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၁၀၈၁ (မ) ဒမတ ု်းခ ုင် မ ရုပ်ေှင်သရုပ်ဒဆောင် ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

CDMတ င် ပါဝင်ေန် လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမှု

၁၀၈၂ ခင်မင််းခနိ်ု့ မ
2016 Miss University 

FirstWinner (Monywa) 
၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၀၈၃ ပ ုပ ု မ  ဆ ုဒတေ်ာ ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၀၈၄ ဇဏ်ခီ ြ ော်း  နုပညောေှင် ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီ ၁၇ ေြ် 

ညဒနပ ုင််းတ င် 

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပဖစ်

 ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဒနို့ နံနြ် (၇)နောေီတ င် 

ေန်ြုန် ပပည်ပပည် ဆ ုင်ေောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့လ တစ်စုြ ဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၁၀၈၅ ခေစစတီ်းနော်းခီ မ  နုပညောေှင် ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီ ၁၇ ေြ် 

ညဒနပ ုင််းတ င် 

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပဖစ်

 ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဒနို့ နံနြ် (၇)နောေီတ င် 

ေန်ြုန် ပပည်ပပည် ဆ ုင်ေောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့လ တစ်စုြ ဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၁၀၈၆ (မ) မ  ျု်းသနတောထ န််း မ  နုပညောေှင် ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ေန်ြုန်ဒလဆ ပ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၈၇ ဒ သင်ခ  ျုဒဆ မ  ဆ ုဒတေ်ာ ၂၃-ဒမ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ဥပဒ ပု ်မ

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ောဏောဖီဆန်ဒေ်းလှုပ်ေှော်းမှု (CDM) နှငေ်ာ့ CRPH ြ ု 

ဒထောြ်ခံသညေ်ာ့ တ ြ်ဒကြောငေ်ာ့ ပဖစ်သည်။

၁၀၈၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ော (ခ) ေောစုသစ် ြ ော်း ြဗ ောဆေော ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၈၉ (ြ ု) ဇောနည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၀၉၀ (ဦ်း) ဒသောဘ တ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ ပု ်မ

 ၆၆(ဃ)
 ုဗ ုလ်မှု်းကြီ်း မ  ျု်းခ ုင်ဝင််း

၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ်

 နှစ်နှစ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဦ်းဒသောဘ တသည် ၃ေြ်ဒနို့ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င် 

ဆြ်သ ယ်ဒေ်းဥပဒ ပု ်မ ၆၆(ဃ)ပဖငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၂နှစ်ခ မှတ်ပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၁၀၉၁ ဒေွှေညဝါဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင်ပမငေ်ာ့တ ုို့ ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။

၁၀၉၂ ဆေောဒတေ်ာ ဦ်း ေ ေဝံသ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒ ေါ်ဒ ောင်ဆန််းစုကြည်နှငေ်ာ့

 သမမတ ဦ်းဝင်ပမငေ်ာ့တ ုို့ ပါ ဝင် 

 မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ်ပါတီ 

ထ ပ်ပ ုင််းဒခါင််းဒဆောင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ုင််းန ို့ပပည်နယ် 

ဝန်ကြီ်းမ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခ ော့။



၁၀၉၃ (ဦ်း) ပညောဝံသ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်း 

ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််း၊ 

ေှမ််းစု (ဒတောင်) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၀၉၄
(ဦ်း) ဒေပ ဆေောဒတေ်ာ 

ဦ်းဣနဒြ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီလ ၁၀ ေြ်ဒနို့၊ ၂၀၂၁

 ခုနှစ်တ င် 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ 

ဒထောင် ဏ် ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၀၉၅ (ဦ်း) စနဒောသီေ  (ခ) ဦ်းဇင််းပေစ် ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၀၉၆
ဗန််းဒမေ်ာဆေောဒတေ်ာ 

 ေှင်ဦ်းြုမောေောဘ ဝံသ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒပပလှုပ်ေှော်းသ မ ော်း တ ြ်

 

ခ န် ော်းပဖစ်ဒစမညေ်ာ့ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ ြ်တစ်ဆ

ဒ  ောင် ဒေ်းသော်းသညေ်ာ့ တ ြ် စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောမပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း

ခ ော့သည်။

၁၀၉၇
 ေှင်ဇ ်းရ ု်း (ခ) 

 ေှင်ဒဇယ   တ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
မနတဒလ်းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၀၉၈  ေှင် ဦ်းဇဋ လ ြ ော်း/၃၅ ဘုန််းကြီ်း ၁၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘနိ်ု့ဒဘ ်းေ ော၊ 

ယင််းမောပင်နယ်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၁၀၉၉ (ြ ု) ဒဝယံမင််း ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဧမပီလ ၂၆ ေြ်ဒနို့တ င် ြ ုဒဝယံမင််း ော်း ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ ြ် ဒ ောင်ဘုံဒြ ောင််းတ ုြ်တ င် 

 ုလဘဘ ဝတ်ဒနစဉ် ေ န ို့စစ်သော်းမ ော်းမှ ဒနို့လယ် 

၂နောေီဝန််းြ င်ခနိ်ု့တ င် မတေော်းဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၁၁၀၀
(ဦ်း) ဒတဇန ယ 

(မန််းဒတောင်ဒပခ)
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၀၁
မ ု်းြုတ်ဒေပ ဆေောဒတေ်ာ၏တ

ပည်ော့
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၀၂ ေှင်ဒသောမသီေ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပမဒတောင်သပ တ်စစ်ဒကြောင််း ဝန််းေံ

ဒပ်းေင််း ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၀၃ ဒေခ  ျုဒြ ောင််းဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၁၁၀၄ ဇီ်းဒတောဒြ ောင််းဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၁၁၀၅ ဂုံညင််းဆ ပ်ဆေောဒတေ်ာ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၁၁၀၆
ဒ ောင်ေတနောဒြ ောင််းဆေော

ဒတေ်ာ
ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ပပင််း ထန်ရ ုြ်နှြ်ခံထော်းေသည်။

၁၁၀၇ (ဦ်း) ေောဇ နဒ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မစ ု်းေ မ်တ ုြ်သစ်၊  

ဓမမသီတလဒြ ောင််း

 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၁၁၀၈ (ဦ်း) မဏ သောေ ြ ော်း ဘုန််းကြီ်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  မ်ဒတေ်ာေောမ ု်းဒြော

င််းတ ုြ်၊ 

ဒဇယ ဝတီဒြ ောင််း၊

 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ြော်းနှငေ်ာ့တ ုြ်ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၀၉ ဒစောဒမောင်ကြည် ြ ော်း
United Nationalities 

Democratic   ၏ ဥြကဌ
၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

 ီမ ုြဒေစီ ဒေ်း တ ြ်ဆနဒပပလှုပ်ေှော်းသ မ ော်း တ ြ်

 

ခ န် ော်းပဖစ်ဒစမညေ်ာ့ြဗ ောဆန်ဒသောဒကြညောခ ြ်တစ်ဆ

ဒ  ောင် ဒေ်းသော်းသညေ်ာ့ တ ြ် စစ်တပ်မှ 

သ ၏ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းသ ုို့လောမပီ်းဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း

ခ ော့သည်။

၁၁၁၀ (ဦ်း)  ီပ ြ ော်း  ေပ်သော်းပါတီ  ဖ  ွဲ့ဝင် ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ သဘောဝစီမံခနိ်ု့ခ  ဒေ်းဥပဒ 

၅ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းဆနဒပပပ  တ င်ပါဝင်ပခင််းဒကြော

ငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၁၁ (ဦ်း) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း

ေှမ််းပပည်နယ် 

 ေပ်သော်းပါတီ၏ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်း

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းသောယောမမ ျုွဲ့သစ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ်မှ ောဏောသ မ််းမပီ်း ေြ် နည််းငယ် ကြောတ င်

 ဖမ််းဆီ်းဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ ော့ေ။

၁၁၁၂ (ြ ု) သ ေ န်လင််း ြ ော်း ေ ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့

၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် 

၁နှစ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ စောသော်း ော်း 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှော Facebook 

တ င်တင်ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေမပီ်း 

ေ စည််းြမ််းဥပဒ ပဖငေ်ာ့တေော်းစ  ခံေ။

၁၁၁၃ (ြ ု) တောေောလင််း ြ ော်း ေ   ုတပ်ကြပ် ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ စည််းြမ််းဥပဒ ေ တပ်ဖ  ွဲ့

၁၅ မတ် ၂၀၂၁ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် 

၁နှစ်ခ မှတ်ခံထော်းေ

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ စောသော်း ော်း 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှော Facebook 

တ င်တင်ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေမပီ်း 

ေ စည််းြမ််းဥပဒ ပဖငေ်ာ့တေော်းစ  ခံေ။

၁၁၁၄ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်လင််း ြ ော်း ေ ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တနသသောေီတ ုင််း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ 

ဒဟောဒပပောမှုပပျုလုပ်ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၁၅ မောလ်ဒဆောမ်ြီ်းမော်း ြ ော်း ေ တပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
CDM လုပ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၁၆ ေ သော်း (၁) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၁၇ ေ သော်း (၂) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၁၈ ေ သော်း (၃) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၁၉ ေ သော်း (၄) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၂၀ ေ သော်း (၅) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်



၁၁၂၁ ေ သော်း (၆) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၂၂ ေ သော်း (၇) ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၁၁၂၃ (ြ ု) ကြည်ခ ုင် ြ ော်း
တပ်မ (၇၇)၊ ခမေ (၁၀၅) မှ

 တပ်သော်း
၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

တပ်မ (၇၇) ၊ခမေ(၁၀၅)မှ တပ်သော်းကြည်ခ ုင်သည် 

ေန်ြုန်၊လ ှုင်သောယောမှောတောဝန်ြ ဒနစဉ် 

 ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုမှ 

ပပည်သ ဒတ ြ ုေြ်စြ်စ ောသတ်ပဖတ်ဒနမှု ဒပေါ်မကြည်ော့

ေြ်န ုင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့မှ ထ ြ်ဒပပစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၂၄  ုေ  ုပ် ဒဂ ေ်ာနီ (ခ) သ ေ ြ ော်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ 

တ ုင််း ေံတပ်ခ  တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ခ မ််းဒ ်းသောဇံမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မတ်လ ၃ ေြ်ြ CDM လှုပ်ေှော်းမှုမှော 

ပ ်းဒပါင််းပါဝင်ခ ော့သ ပဖစ်ြော မတ်လ ၂၈ ေြ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းမပီ်း ရ ုြ်နှြ်စစ်ဒဆ်းမှုဒတ  ပပျုလုပ်ခ ော့သည်။ 

ထ ုို့ ပပင် ဒြ ောြ်ြပ်ဒေောဂါ တ ြ် 

ဒဆ်းဝါ်းြုသမှုခံယ ဖ ုို့လ ု ပ်ဒနမပီ်း 

မ သော်းစုဝင်မ ော်းနှငေ်ာ့လည််း ဒတ ွဲ့ဆုံခ ငေ်ာ့မပပျုဒပ။ သ ူ့ ော်း

 

တောဝန်ပပန်လည်ထမ််းဒဆောင်ဖ ုို့ တင််း ကြပ်ဖ  ော်းဒပ်း

ဒနသလ ု 

တောဝန်ပပန်လည်ထမ််းဒဆောင်တောမ  ျု်းမလုပ်ခ ော့ေင် 

ဧမပီလြုန်ပ ုင််းမှော ရုံ်းတင်စစ်ဒဆ်းမပီ်း 

ဒထောင်သ င််း ြ ဉ််းခ ဖ ုို့စီစဉ်ဒနဒကြောင််း သ ေသည်။

၁၁၂၅ (ဦ်း) သီဟ ြ ော်း ြ  ျုင််းတုံဟစ်တုံဒပော့ခ ်ြ ု စီမံသ ၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၂၆ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း
ြ  ျုင််းတုံသတင််းမှန် ဒပော့ခ ်ြ ု 

စီမံသ 
၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၂၇ (ဦ်း) ခ မ််းဒပမော့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း စစ် ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၂၈ (ဦ်း) စ ု်းပပညေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၁၂၉ (ဦ်း) ခ  ျုဒဇေ်ာ
ြ ော်း/၃၂နှ

စ်
ဦ်းလှဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၇၈၄/၄၊ 

၃လမ််းသ ယ်၊ 

၁ေပ်ြ ြ်၊ သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၃၀ ဇင်သကြသန်မဖ ျု်း မ/၂၇နှစ် ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၁၂၊ 

၄လမ််းသ ယ်၊ 

၁ေပ်ြ ြ်၊ သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

၁၁၃၁ (မ) ဒမနှင််းမင မ််း မ/၃၃နှစ် ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၄/ခ၊ 

၂လမ််း၊ ၁ေပ်ြ ြ်၊

 သမ ုင််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း



၁၁၃၂ (ြ ု) စ ု်းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖုေော်းဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော၊

 ဒပမောင််းပမမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၃၃ စီလ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒပမောင််းပမဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ခ င််းပပည်နယ်
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၁၁၃၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေ  ြ် - ၄၇ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၃၅ (မ) ခင်ထ ပ်ထော်းလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၃၆ (ြ ု) ဟန်မင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၃၇ (မ ) ဒ ်းမ မ ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဒနောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၃၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၈၈ မ  ျု်းဆြ်ဒြ ောင််းသော်းဒခါင််းဒဆောင် မင််းြ ုန ုင် ော်း

 ဒမောင််းနှင််းပ ုို့ဒဆောင်ဒပ်း ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၃၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၀ (ဦ်း) စံည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ တ မ််းဒေှောင်ဒန

ခ မ််းဒပမော့သောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၁
(ြ ု) ဒ ောင်ြ ုထ ဋ် (ခ) 

ဒ ောင်ြ ုမ ု်းပမငေ်ာ့
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၂ (ဦ်း) သ န််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၃ (ြ ု) စ ု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၄ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ န်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၅ စ ုင််းခ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၆ (ဦ်း) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၇ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟ ုပန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၄၈ (မ) လှဒမဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၁၄၉ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၀ (ြ ု) သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၁ (ြ ု) ဒ ောင်မင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၂ (မ)  ဒမေီ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၃ (မ) စ ု်းစနဒောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၄ မလမင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၅ (Ko) Lwel Zar Koe ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရှ  ်း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၆ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းေယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၇ (ြ ု) မ  ျု်းဝင််းညွှနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြမောနြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုံနစု (၁) လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၅၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၄/၂၊ 

သ န််းဖေော်းေပ်၊ 

ဒဇောတ ြလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၆၀ (ြ ု) ဟ န််းဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဇ ုင််း/ ဒတောင် ေပ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၆၁ စ ုင််းဒနမ  ျု်းထ န််း (ခ) ဘ ုဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၆၂ (ဦ်း) ကြည်ေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းမပီ်း ဒနောြ်ေြ် ပ ုင််း ကြောတ င်

 ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၆၃ (မ) ဒခ ော (ခ) ခင်မမလ ှုင် မ
 ေပ်သော်းလ(ပမေတနောဒေွှေဆ ုင်

ပ ုင်ေှင်)
၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ   င််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

CDM တ င်ပါဝင်ဖ ုို့ လ ဒတ ြ ုလံှုွဲ့ဒဆေ်ာ 

တ ုြ်တ န််းသညေ်ာ့ တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ ေသည်။

၁၁၆၄ (ဦ်း) မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (Taxi ဒမောင််း) ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၁၆၅ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင် (ခ) ဦ်း ီပ ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ ပု ်မ 

၂၅

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၆၆
(ဦ်း) ဝီလ ံသ န််း (ခ) 

ဦ်းဒဝလ ံသ န််း
ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဖပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၁၆၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ ပု ်မ 

၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၁/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၁၆၈ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒဌ်း (ခ) ဘယ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ ပု ်မ 

၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၂/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၁၆၉ (ဦ်း) ကြည်ေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ ပု ်မ 

၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၃/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၁၇၀ (ဦ်း) ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ ပု ်မ 

၂၅

ေောကြီ်း ၁၆၄/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၃ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၁၇၁ ( ) နနး်ရ ဲနလ်ော (ခ)   မဆော  /၂၉ ဦးမလောစ  ရပ်သေား ၉-မဖမဖေ်ာဝေါရ -၂၁
သဘော၀မဘး   တရောယစ်  ံ

 ခန ့်ခ်  ဲှုဥပမေ ပုေ ် ၂၅
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ှိျုငး်တံမု ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၁၁၇၂ (ြ ု) စည်သ မဖ ျု်း (ခ) စီကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၃ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း  င််းစ န်၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၄ (ြ ု) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၅ (ဦ်း) ဝင််းည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်း၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၆ (ဦ်း) ဝင််းကြ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၇ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင်လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၈ (ဦ်း) ြ ုကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၇၉ (ြ ု) နန ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၀ (ြ ု) ဝဏဏဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ 
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၁ (ြ ု) ဒဝဠျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်ဦ်းလ င်၊ မနတဒလ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၂ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၁၈၃ (ြ ု) ထြ် ောြောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၄ (မ) သင််းပမတ်ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း 

ဦ်းဒမောင်ဒေွှေဒ ်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

 န််းမမ ျုွဲ့နယ်တ င် ပပျုလုပ်ဒသော 

စစ် ောဏောသ မ််းမှုဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပ  ြ ု 

တ ုြ်ရ ုြ်ထုတ်လွှငေ်ာ့ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၈၅ (ြ ု) ြုလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဆပ်ခ ုလမ် မမ ျုွဲ့နယ်၊

 နမ်ော့စန်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၆ (ြ ု) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဆပ်ခ ုလမ် မမ ျုွဲ့နယ်၊

 နမ်ော့စန်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၇ (U) Sai Woon Tip Sein ြ ော်း မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လုံဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၈ (မ)  ော်းဘ ု မ  ော်းဘ ု မ ဘဒသ ်း လ မှုဖ လုံဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ   င််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၈၉ (ဦ်း) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း

နမေ်ာ့စန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နောဒေ်းြ ညီမှု သင််း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နမေ်ာ့စန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒလောင်လံ ခရ ုင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ်ပ ုင််းတ င် ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၉၀ (ဦ်း) ဒဇေ်ာသ ေ န် (ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၁ (ဦ်း) မ ု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

ြ  ျုင််းတုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ခ ုလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၂ (ဦ်း) စ ုင််းခ စ်ဒင ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ုလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

နမေ်ာ့ဆန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒနောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၄ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဒနောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၁၉၅ (ြ ု) ဒဇယ ောလင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒညောင်ဒေွှေဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ  ျုင်လင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၆ (မ)   ပပော (ခ) မောမောဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဗထ ်းဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျု

ပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မန်သောဒြ ်းေ ော၊ 

မန်စီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမင််း ြ ော်း
လြ်ဒထောြ် င်ဂ င်နီယောခ ျု

ပ် (S.A.E) 
၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမောြ်မ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၁၉၈ (ဦ်း) ဒင မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၁၉၉
(ြ ု) ဟ န််းမင််းဒ ောင် (ခ) 

လင််းည ျုွဲ့တောေော
ြ ော်း  ေပ်သော်း (Astrologer) ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၀ (မ) ဒမမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  - 

၁၈၈ (ခ)၊ ၅၀၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဝတီ၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၁
(ဦ်း) သ န််းစ ု်းဦ်း (ခ) 

မင််းသော်းကြီ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလှမ ု်း (ခ) ြ ုခ ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၃ (ဦ်း) သန််းလ င် (ခ) ဒဝမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၄ (ဦ်း) ပမတ်မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့သန််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၅ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေယ်ဆ ုင်ေ

 ော စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  - ၂၅၊ 

၃၀ (ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၂၀၆ (ဦ်း) ဒြ ောော့ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၂၀၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ပ ခ ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မမ ျုွဲ့ဒခ ောင််း၊ ဖ  ုမမ ျုွဲ့၊

 

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 မတ်လ ၁၃ ေြ်ဒနို့ နံနြ် ဒစောပ ုင််းတ င် စစ်တပ်မှ 

လောဒေောြ် ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၈ (ဦ်း) စ ု်းလ င် (ခ) လ နီ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ဂ မမ ျုွဲ့ ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ - ၁၁၄ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောမေပ်၊ ဂ မမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၀၉ (ဦ်း) ဒ ောင်စ ု်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

တပ်ေင််း ၅၆၂ 

တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သည်။

ဂ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၀ (ဒ ေါ်) ခင်သန််းန ယ် (ခ) ဒ မီ မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
မင မ််းခ မ််းစ ောဆနဒပပဒနစဉ် ဖမ််းဆီ်း ခံခ ော့ေသည်။

၁၂၁၁ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင်လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒလောြ်ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

ြ ုယ်ပ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ခ ငေ်ာ့

ေဒ သ။

၁၂၁၂ (ဦ်း) ခင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

သံတ  ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ 

 ပ်ုဒနှောင်ထော်းသည်။

သံတ  မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၃ (မ) ဒဆ ဇင်နု မ  ေပ်သော်း ၁၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ငပလီ တပ်မ ၅၅ တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒ ောင်သုခဒြ ်းေ ော၊

 ပုတ်ပသီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

CDM လှုပ်ေှော်းမှုတ င်ပါဝင်ဒသော 

 ေပ်သော်း ော့ဝန်ထမ််းမ ော်းြ ု ခ ြ်ပပျုတ်ဒပ်း 

သညေ်ာ့ တ ြ် ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၁၄ (ဦ်း) ခင်သန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၅ (ဦ်း) တင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်ေ စခန်

 ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၆ (ဒ ေါ်) နီနီဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၇ (ြ ု) မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊ 

ဒဝါမမ ျုွဲ့၊ ပ ခ ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၁၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဌ်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၄၄

၂၂ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ်

 တစ်လ 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၂၁၉
(ြ ု) ဘ ုထ န််း (ခ) 

ဒြ ေ်ာထ န််းဦ်း
ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၄၄

၂၂ ဒဖဒဖေ်ာဝေီ 

၂၀၂၁ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ်

 တစ်လ 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၂၂၀ (ြ ု)  ောြောခနိ်ု့မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမဝတီ၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၁ (မ) စနဒောသင််း (ခ) မစု မ  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမဝတီ၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၂ (ြ ု) ခင်ဒမောင်လတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၃ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၄ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၅
(ဦ်း) မဖ ျု်းဒဝလင််း (ခ) 

မဖ ျု်းဒဝဝင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၆
(ြ ု) ဇန်မင််းလတ် (ခ) 

ဖ ု်းလပပညေ်ာ့
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၇ (ြ ု) ပမတ်မင မ််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၈ (ြ ု) ေောဇောဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၂၉ (ြ ု) သ န််းတ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၁
(ြ ု) စ ု်းမင််းလတ် (ခ) 

ဖ ုြ်ဇယ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၂ (ဦ်း) ဒဌ်းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၃ (ဦ်း) မ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၄ (ဦ်း) ဒနဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၅ (ြ ု) မန််းခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၇ (ြ ု) မဖ ျု်းပမငေ်ာ့ပမတ် (ခ) မ ု်း ီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၂၃၈ (ဦ်း) လင််းထ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၃၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၀
(ဒမောင်) ထြ်ပမတ်ဒ ောင် 

(၁၈ နှစ်)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သနပ်ပင်ေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၁ ေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၂ ဒြ ေ်ာဇင်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၃ လ မ််းဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၄ (ဦ်း) စံဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၅
(ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒြောင််း
ြ ော်း

 ေပ်သော်း (We Love 

Mohnyin)
၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅

မနတဒလ်းလ ငယ်ဒလော့ြ ငေ်ာ့ေ

ဒ  ်းဒြ ောင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

နမီ်းစုေပ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၆ ညီညီပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််း

၁၂၄၇ (ြ ု) ခ ုင်လင််း ြ ော်း ဒမတတောမ န်လ မှု ဖ  ွဲ့ စည််း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၄၈ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း 

ဆနဒပပမှုတ င်ပါဝင်ဒသော ဦ်းဒလ်းြ ု   မ်မှောလောဖမ််းစဉ်

   မ်မှောမေှ သပဖငေ်ာ့ ြ ုထ န််းဒ ောင်စ ု်းြ ု ဖမ််းသ ော်းခ ော့သည်။

၁၂၄၉
(ြ ု) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာစည် (ခ) 

ခနိ်ု့စည်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း 

ဆနဒပပမှုတ င်ပါဝင်ဒသော  ဒဖပဖစ်သ ြ ု 

  မ်တ င်လောေှောစဉ် မေှ သပဖငေ်ာ့ ြ ုခနိ်ု့ဒြ ေ်ာစည်ြ ု 

ဖမ််းသ ော်းခ ော့သည်။

၁၂၅၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၁ (ြ ု) ဒနမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၂ (ြ ု) ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၅ (ြ ု) ဒနပမတ်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၆ (ဦ်း) ညီညီဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၁၉၅/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ ၅

 မတ် ၂၁ တ င် စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၁၂၅၇ (ဒ ေါ်) မ ုို့ မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆ ုေှယ်မီ ီယောတ င် စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဒဝဖန်သညေ်ာ့ ပ ုစ်ြ ုတင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၅၈ (ဦ်း) ပမတ်န ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ါ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၅၉ (ဦ်း) တငေ်ာ့ဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၆၀ (ဦ်း) လ ဒခ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၆၁ (ဦ်း) ဒမောင်ည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၆၂ (ဒ ေါ်) မ ု်းမ ု်းဝါ မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

တ ုင််းသတတျုဦ်းစီ်းဌောန ုညွှန်မှ ်း ဦ်းသောပမတ်ဒြ ေ်ာဇနီ်း

၁၂၆၃ (ဦ်း) ေ လင််း ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ဒဟော

င််း)

၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်။

 မှုေင်ဆ ုင်ဆ ။

၁၂၆၄ (ဦ်း) ဒစောဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်။

 မှုေင်ဆ ုင်ဆ ။

၁၂၆၅ (ြ ု) ထ န်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြ ါဒြ ်းေ ော၊ 

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်။

 မှုေင်ဆ ုင်ဆ ။

၁၂၆၆ (ဦ်း) ဉောဏ်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

သထုံမမ ျုွဲ့နယ်မှ  မတ်တစ်ဦ်းပဖစ်မပီ်း 

ဇနီ်းနှငေ်ာ့ တ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၆၇ (ြ ု) ဒဝလု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ  ပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ်ြ ုမဒလ်းမစော်းလုပ်ေန် 

စုဒဆောင််းထော်းသည်ဟုဆ ုဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၆၈ (ဒ ေါ်) စနဒောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၆၉ (မ) လ ော့လ ော့န ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၇၀ (ြ ု) လမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ြယ်ဆယ်ဒေ်းြော်းထ မှ ဆ  ထုတ်မပီ်း  ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၇၁ (ဒမောင်) ေန်ဒြ ေ်ာ (၁၆ နှစ်) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၇၂ (ဒမောင်) ေ ေငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၇၃ (ဒမောင်) ဒ ်းမင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၇၄ (ဒမောင်) စ ု်းမ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၂၇၅ (မ) သင််းသင််းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၇၆ (ဒမောင်) မ  ျု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း  ်ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

၈/ခ၊ 

 ဒနောြ်ပုလ ခရ ုင်လ

မ််း၊ ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၂၇၇ (ဒမောင်) စန််းထ န််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၇၈ ပမဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မတ်လ ၅ ေြ်ဒနို့တ င် 

ထီ်းခ  ျုငေ်ာ့မမ ျုွဲ့နယ်တေော်းရုံ်းမှ

 ဒထောင် ဏ် ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပမဒတောင်ေ ော၊ 

ထီ်းခ  ျုငေ်ာ့မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ုပ်စုမှ ခနိ်ု့ ပ်တောဝန်ဒပ်းသညေ်ာ့ 

ဒြ ်းေ ော ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းြ ု လြ်မခံဒကြောင််း 

သံပုံ်းတီ်း၍ သပ တ်ဒမှောြ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၇၉ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒဝ ြ ော်း ဦ်းပမင်ေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 -၅၀၅(ြ)
ေ  ုပ်ဝင််းန ုင်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် (၅၃) 

ဒ ောင်ဒမတတောလမ််း၊

 ကြံခင််းစုေပ်၊ 

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒ ်းဒေောင််းခ သ ၏ပစစည််းမ ော်းဒပမပပင်ဒပေါ်သ ုို့ြ ဒနသည်

ြ ုပမင်မ မပီ်း လောဒေောြ်ြ  ဒပ်းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၂၈၀ (ြ ု) ဝင််းဒမေ်ာဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၁ (ဒမောင်)  ယ်ဗင်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၂ (ြ ု) တင်ဝင််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (Three wheeled 

driver)
၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နဝင််းေပ်၊ ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၃ စလ ုင််းဥြကောဒြ ေ်ာ (၁၆ နှစ်) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၄
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းသ  (ခ) 

ပမတ်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၅ (မ) စုပပညေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၆ (မ) ဟ ော်းဒမေှင် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၇ (မ) နှင််းနု မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၈ (မ) စ ု်းမ ု်းန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၈၉ (မ) နှင််းယုဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၀ (မ) မ  ျု်းသနတောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၁ (မ) စုမ န်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၂၉၂ (မ) ဟန်နီဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၃ (မ) နှင််းဟန်နီဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၄ (မ) ပဖ ပဖ သန််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၅ (မ) သီတောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၆ (မ) သဉ္ဇောထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၇ (မ)   ပမတ်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၈ (မ)   သဉ္ဇောဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၂၉၉ (မ) သြ်စုဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၀ (မ) မ ုို့မ ုို့မင မ််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၁ (မ) သ မေ်ာ့သဉ္ဇောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၂ (မ) ဒမသ ဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၃ (မ) သဇင်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၄ (မ) ထြ်ထြ်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၅ (ြ ု) ရ ု်း ံော့မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၆ (ြ ု) လ င်မ ု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၇ (ြ ု) ေ ေငေ်ာ့လ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၈ (ြ ု) ဒဝလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၀၉ ဒြ ေ်ာသ ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၀ (ြ ု) သ န််းစ ု်းစံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၁ ဒနန ယ်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၂ မ ု်းဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၃၁၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၄ (ြ ု) ရ ှုင််းြ ုြ ုလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၅ (ြ ု) ဇောနည်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၇ တ ု်းယုဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၈ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းန ုင် ြ ော်း

 ေပ်သော်း (ဥြကဌ၊ Yaung 

Sone Myitta Charity 

Association)

၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၁၉ (ဒ ေါ်) ခင်တငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၅၀

၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၂၀ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒင မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၅၀

၅ (ခ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒြ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၂၁ (ဦ်း) ဟန်မင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 နိ်ု့သလ န်ပင်ဒြ ်းေ ော

၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

CDM တ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

  မ်သ ုို့လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၁၃၂၂ (ဦ်း) တင်ေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဒပ ောြ်ဆုံ်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ၂၇ ေြ်ဒနို့တ င်ဖမ််းဆီ်း ခံခ ော့ေသည်။ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် ယခုမေှ သညေ်ာ့ ပပင် 

မ သော်းစုနှငေ်ာ့လည််း ဒတ ွဲ့ဆုံခ င်လည််းမေပါ။

၁၃၂၃ (ြ ု) ဘ ုဘ ုပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၂၄ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် G/20၊ 

လ တ်လပ်ဒေ်းလမ််း၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၃၂၅ (ဦ်း) မ  ျု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၁၄၄

၅ မတ်လ၂၀၂၁ ဒနို့တ င်

 ဒထောင် ဏ် တစ်လ 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၃၂၆ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းမင မ််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒမောင်မင မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

 မှတ် (၁)၊ 

ပမယောလမ််းနှငေ်ာ့ 

ဗ ုလ်ခ ျုပ်လမ််းဒ ါငေ်ာ့၊

 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

၁၃၂၇ (ဒ ေါ်) မောလောေှ န် မ/၅၆ ဦ်းဒသောင််းဦ်း ဆေောမ( ထြ ၁)၊ ဒမေ်ာြျွန််း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဩဘောလမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 



၁၃၂၈ (ဒ ေါ်) နီနီဒ ောင် မ/၄၉ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

၁၇ ဒ ောင်ဆန််း (၈)

 လမ််း၊ ၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၃၂၉ လှမ ု်း ြ ော်း ဦ်းစင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ် ဒြ ေ်ာညီထ န််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၃၃၀ မ ု်းမင််းဒ ောင် (ခ)  ီ်းတီ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၃၃၁ Bawi Lian Cuang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖလမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၁၃၃၂ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၁၃၃၃ Pa Za Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖလမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၁၃၃၄ Salai Dokhar ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၃၅ (ြ ု)   ုခါဉ် ြ ော်း ဦ်းဒဘ ဟေ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၃၆ (မ) ဂ ောဆန် မ ဦ်းလေီှ်းဒခါင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၃၇ လဂ မ်ေီေီဒဘောြ်ဝင် ြ ော်း ဦ်းလဂ မ််းထ ်းဂ ော  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၃၈ (မ) မ သနတောမ  ျု်း မ ဦ်းမ  ျု်းန ယ်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၃၉ (ြ ု) မင််းခင်ဒမောင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းန ုင်ဝမ််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၄၀ (မ) မ သန််းသန််းပမငေ်ာ့ မ ဦ်းန ုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၄၁ (မ) မ ကြည်စန််းဒ ်း မ ဦ်းဒေွှေဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၄၂ (မ) ဒေွှေဇင်ဦ်း မ ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၄၃ (ဒ ေါ်) ဒထ ်းကြည် မ ဦ်းဒ ောင်လှ  ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၃၄၄ (ဒ ေါ်)ဝင််းကြည် မ ဦ်းထ န််း   ေပ်သော်း ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၃၄၅ (မ) မ  ျု်းသီေ ြ ု မ ဦ်းတင်ြ ုြ ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ 

၅၀၅ (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်ဖ

မ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်

။

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၄၆ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းမင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ- 

၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၄၇ (မ) နီနီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ- 

၅၀၅ (ခ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၄၈ (မ) ပဖ ပဖ ပမငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တောဒမ ၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၄၉ (မ) ခင်ခင်ဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၀ (မ) မင မ််းယုစံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၁ (မ) ဒသောဒသောစ ု်းန ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၂ (မ) စုစုခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၃၅၃ (မ) ခင်ဒလ်းခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၄ (မ) ေွှေန််းလ ော့ဒြခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၅ (မ)     ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၆ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၇ (မ) မောမောဒဆ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၈ (ဒ ေါ်) သီတော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၅၉ (မ) သင််းသင််းမော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၀ (မ) ခင်ခင်ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၁ (မ) ခင်သီတောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၂ (မ) သ ဂီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၃ (မ) တင်တင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၄ (မ) သင််းမ ု်းဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၅ (မ) ပပညေ်ာ့ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၆ (မ) ငယ်ငယ်ဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၇ (မ) ဝါဝါဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၈ (မ) ပဖ ပဖ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၆၉ (ြ ု) တင်ဒမောင်သန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၀ (ဦ်း) ေ ပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၁ (ြ ု) သ န််းဒစောထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၂ (ဒမောင်) န ုင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၃ (ြ ု) ဟ န််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒမှေ်ာဘီ၊ ေန်ြုန်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၃၇၄ (ြ ု) မဖ ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၅ (ြ ု) ဇင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၆ (ြ ု) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့စည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၇ (ြ ု) ဒဝလုဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၈ (ြ ု) ဒဇယ ောသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၇၉ (ြ ု) ဒစောသြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၀ (ြ ု) မ  ျု်းသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၁ (ြ ု) ပမတ်သ လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၂ (ြ ု) သ ေဝင််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၃ (မ) ဒနပခည်မင််းလ င် မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၄ (မ) စုမ န်လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၅ (မ) နှင််းသြ်သြ်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၆ (ဦ်း) ပညောမ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြော င််းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၇ (ဦ်း) ဒဌ်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ဇင််းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၈ (ဦ်း) သ န််းည နိ်ု့ (ခ) ဘ ဥ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ကြီ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၈၉ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင်ခ ဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၀ (ဦ်း) သော်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင််းမ န်တီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၁ (ဦ်း) စ ု်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘ န််းဒမေ်ာေပ်ြ ြ်၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၃၉၂ (ဦ်း) မင််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဝြျွန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆုံဝဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၄ (ဒ ေါ်) ဝင််းေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှင််းမ န်တီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၅ (ဒ ေါ်) သြ်ခ  ျုဒလ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန ုန ေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၆ (ဒ ေါ်) ခင်မောဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုတ်ကြောပပင်ဒြ ်းေ 

 ော၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊

 တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၇ (ဒ ေါ်) ဇီဇဝါလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဂန်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၈ (ဒ ေါ်) ပမပ ု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆင်ဆ ပ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၃၉၉ (ဒ ေါ်) ခင်ပဖ ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တစ်မ ုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၀ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောေှည်ဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၁ (ဦ်း) ခ စ်ဒသ ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောပပင်ဒြ ်းေ ော၊ 

ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၂ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောေှည်ဒြ ်းေ ော၊

 ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၃ (ြ ု) ပမတ်မင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၄ (ြ ု) လင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း Telenor Supervisor ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၅
(ဦ်း) ဒြောင််းပမတ်ဝင််း (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၆ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၇ (ြ ု) မ ု်းသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၄၀၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၀၉ (ြ ု)  ုပ်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၀ (ြ ု) မ  ျု်းဆန််း (ခ) ဝဏဏ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၁ ဆန်နီဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၂ (ြ ု) ခ စ်ဇင်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပါြ်ြုန််း၊ 

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၃ (ြ ု) စ ု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းြုန််း၊ 

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၄ မင််းြုသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီ 

တ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၅ (ြ ု) သော်းသော်းကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောင််းဒြောြ်ေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဒတောင်ြုတ်မမ   ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၆ (ြ ု) မင််းလ ှုင်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ   ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၇ (ြ ု) ဇောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ   ုို့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၁၈ (မ) ခ  ျုခ  ျုသန််း (၁၇ နှစ်) မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၈၃၊ No. 

383,   ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမ ါဝီလမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပ

ပပည်လမ််းေှ  ဆနဒပပဒနကြသည်ြ ု 

ကြညေ်ာ့ဒနစဉ်ဖမ််းဆီပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၁၄၁၉  ဒစောဒ ောင်သ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဦ်းေင်လမ််း၊ 

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၀ (ဒမောင်) ဇင်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၁ ဒစောဒ ောင်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၂ (ဒမောင်) ပန််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၃ ေ လင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၄ (ဒ ေါ်) ဒ ်းမ စံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၅ (ဒ ေါ်) ဇောဇော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၆ ခ ုင်မဖ ျု်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၄၂၇ ပုံပုံ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၈ (မ)     မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၂၉ (မ) သ သ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၀ (မ) ဦ်းဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၁ (ဒ ေါ်) သဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၂ (မ) ဒဝဒဝခ ုင်  မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၃ (မ) စ ု်းပမငေ်ာ့ဒြသီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၄ ဒခ ောစုဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၅ (မ) ေင်နှင််းဒခတ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၆ (မ) စုယဉ်သ ထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၇ (ဒ ေါ်) ပမငေ်ာ့ြ င် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၈ မ ု်းဦ်းပန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၃၉ (ဒ ေါ်) ေီေီစန််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၀ (မ) လင််းလင််းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၁ (ဦ်း)  ောဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၂ ဒစောစ ု်းဒဝ (ခ) ဒစောဒနထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၃ မဖ ျု်းကြီ်း (ခ) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထ ်းကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၄ (ဦ်း) တင်ဝင််းစ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၅ (မ) နှင််းမ ုို့မ ုို့လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၆ (မ) ခင်စ ု်းေီ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၄၄၇ ယမင််းသီေ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၈ နှင််းဒဝလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၄၉ (ြ ု) ဒ ောင်သြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၀ နှင််းသီေ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၁ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၂ စည်သ လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝတ်ဒသဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၃ (ဦ်း) ဒဌ်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းပင်ြုန််းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၄ (ဦ်း) လ ှုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၅ (ဦ်း) သန််းဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝတ်ဒသဒြ ်းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၆ ဒြ ေ်ာစ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြီ်းပင်ြ င််းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၇ ဒနလင််းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်သောယောေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၈ ဒစော ောြော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဖေော်းြ င််းေ ော၊ 

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၅၉ ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေဒြ ေ်ာေ ော၊  

 ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၀ ဒဝလင််းသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ဂသပ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာခ ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ် ောဏောေှင်မ ော်းြဆနဒပပသ မ ော်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းမှတော်းဆီ်းေန် ဘတ်စ်ြော်း 

ြ ုေပ်နော်းလ ုြ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၄၆၂ ဒ ါြ်တော ကြည်မ  ျု်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း(General 

practitioner)
၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

မဒြ ်းဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်း

ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဒတောင်တ င််းကြီ်း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၃ (ြ ု) ထ န်ဝင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းစန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၄၆၄ (ြ ု) ဒဇယ ောမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းကြည်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၅ (ဒမောင်) ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်ပမ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၆ (ဒမောင်) မ  ျု်းဒဇေ်ာစံ ြ ော်း ဦ်းစံတ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လမုတန််းေပ်၊ 

စမ််းပမသီတော၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၈ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်ဦ်း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၆၉ (ဒမောင်) ဟ န််းခနိ်ု့ဒ ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒနထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၁ (ြ ု) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၂ (ဒမောင်) လှဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၃ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းကြီ်း၊ 

ဒတောင်ဒပေါ်တန််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလော၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၄ (ြ ု) သ ေန ုင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းညီညီစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၅ (ဦ်း) စ ု်းမ ု်းသ ြ ော်း ဦ်းစန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၆ (ဒမောင်) ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းြ ုြ ုလတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၇ (ဒမောင်) မ  ျု်းသနိ်ု့ ြ ော်း/၃၆ ဦ်းလှခင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၁၈

၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၈ (ဒမောင်) စ ု်းဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၁၈

၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၇၉ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၁၈

၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၀ (ြ ု) သြ်မ ု်းလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၁ (ြ ု) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၂ (ြ ု) ဟ န််းသ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ၁၈

၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၄၈၃ (မ) ဒနပပညေ်ာ့ထ န််း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၄ (ဒမောင်)ခ စ်မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းကြည်တင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၅ (ဦ်း) လှပမငေ်ာ့ (ခ) ဟောေှင် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဒ ောင်ဆင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၆ (ဒမောင်) ထင်လင််းသော ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဒြ ေ်ာလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၇ (ြ ု) ေ မင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းခ မ််းဟ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒ ်း ြ ော်း/၅၁ ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၈၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၃၉ ဦ်းဟန်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၉၀ (ဒမောင်) ဒဝယံမ ု်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၉၁ (ဦ်း) တ ု်းလ င်ထ န််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၉၂ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်ပမတ်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၉၃ (ဒမောင်) ေန်န ုင်ထ န််း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ ု်းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၄၉၄ (ဒ ေါ်) သီတောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၉၈/ခ၊ 

ဒဘောဂဗလလမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလော

၁၄၉၅ (ြ ု) ဒ ်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေလ ပ်ပပောလမ််း၊ 

ဒဇယ ောသီေ (၃)ေပ်ြ 

ြ်၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၄၉၆ (မ) ဆုဆုခင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ-၅၀၅-

 ြ၊ ပု ်မ ၁၄၅

ဒမလ၂၀၂၁ ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ် နှစ်နှစ် 

ခ မှတ်ခံထော်းေသည်။

ဒေွှေပ န်ညင််း 

ခေီ်းသ ော်းလောဒေ်း၊ 

ဒနောြ်လယ်ေပ်ြ ြ်

၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၄၉၇ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၄၉၈
(ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဝင််း (ခ)

 ြ ုဝ ုင််း
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၄၉၉ (ြ ု) ထ န််းဦ်း (ခ) စ ုင််းဒနေ်ာခမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၅၀၀ (ြ ု) ထ န််းလင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၅၀၁ (ြ ု) ဒြောင််းဒဌ်း ြ ော်း/၆၂ ဦ်းဒ ါင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၂ (ြ ု) သန််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းသောခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၃ (ြ ု) ထြ်ဒဝစ ု်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းမ  ျု်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၄ (ြ ု) စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၅ (ြ ု) တင်လင်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းခင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၆ (ြ ု) ဒနဦ်းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒေွှေဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလ င်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒ ောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၈ (ြ ု) ခ န်သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတငေ်ာ့ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၀၉ (ြ ု) ေန်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းခ စ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဌ်းသ ြ ော်း/၅၂ ဦ်းသောခ  န်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၁ (ြ ု) ခ န်ခ စ်မ ု်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၂ (ြ ု) ခ န်မ  ျု်းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၃ (ြ ု) ခ န်ဒဝထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၄ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၁၅၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၆ (ြ ု)ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၇ (ြ ု)ဒြ ေ်ာလှထုံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၈ (ြ ု) ခ န်ရ ှုင််းဝဏဏဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၁၉ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၀ (ြ ု) ပမတ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၁ (ြ ု) ခ န်မ  ျု်းပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၃ (ြ ု) ခ န်ထြ်ဒဝယံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၄ (ြ ု) ဆန််းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၅ (ြ ု) ဆန််းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၆ (မ) သင််းစံပယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၇ (မ) နန််းနီနီထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၂၈ (မ) နန််းယမုံဇင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၁၅၂၉ (မ) နန််းမ  ျု်းသဥဖောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၀ (မ) နန််းပမနနဒောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၁ (မ) နန််းကြည်ကြည်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၂ (မ) နန််းဒမယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၃ (မ) နန််းခ စ်စန ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၄ (မ) နန််းနှင််းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၅ (မ) ဒမသဇင်ထ ုြ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၆ (မ) နန််းသဇင်န ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၇ (မ) မ ု်းန ုင် မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လှောြဒ ါင််းဒြ ်းေ ော၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၈ (ြ ု) ဒစောထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၃၉ (ြ ု) ဇင်ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းန ုင်န ုင်လင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၀ (မ) ဒြသ ယ်ဒနမ  ျု်း မ ဦ်းဒနမ  ျု်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၅) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၁ (ြ ု) ေောပပညေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၂ (ြ ု) သ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၉) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၁၅၄၃ (ြ ု) သ န််းတန် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြဒမောော့ြစင်ေ ောသစ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၄ (ြ ု) ေ ဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၆) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၅ (ြ ု) ဒ ောင်ငယ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁) ေပ်ြ ြ်၊

 ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းပမသ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လှောြောဒြ ်းေ ော၊ 

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၇ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်မဖ ျု်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၈ (ြ ု) ည နိ်ု့တင် (ခ) လှတ ြ ော်း/၄၃ ဦ်း ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၄၉ (မ) နနဒောယု ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒေွှေန ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၅၀ (ဦ်း) ပမြ င််း ြ ော်း/၅၄ ဦ်း စ်ဗ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၅၁ (မ) သီတော မ/၅၈ ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၅၂ (မ) ဇင်သ ထြ် မ/၂၀ ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ဘော်း ံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၅၃ (ဦ်း) စ ု်းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၅၅၄ (ဒမောင်) ခ စ်ဒသ ်းဆြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၅၅၅ (ဒ ေါ်) ပမပ ု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၅၅၆ (ဒ ေါ်) ခင်ပဖ ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၁၅၅၇ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၅၅၈ (ဦ်း) ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေတနောမမ ျုင် (၃) 

လမ််း၊ ဒ ်းကြ ျု၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၁၅၅၉ (ဦ်း) လ ှုင်ဝင််း (ခ) ဒလေ်ာြစ် ြ ော်း ဦ်းလ ှုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောလောဝင််း၊ 

စည်ပင်ဝန်ထမ််း  မ်

ယော၊ ဒမေ်ာလမမ ျုင်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁၅၆၀ (ဒမောင်) ဒဇယ ောမင််းသနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းကြည်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ုြ်ပ  ျု်းဒေ်းဗဟ ုခခံ၊ 

မု ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁၅၆၁ (ဦ်း) ဟ န််းမင််းသ ြ ော်း/၃၂ ဦ်းမ  ျု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၁၂၊ ၈ လမ််း၊ 

သီေ မဂသလော၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁၅၆၂ (ဦ်း) ခင်ဒ ောင်ခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၆၃ (ဒ ေါ်) ဝင််းဒခ မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၆၄ (မ) နီလောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၆၅ (မ) မ ုင််းခင်ေတနောစ ု်းန ုင် မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်စီမံခ

နိ်ု့ခ  မှု ဥပဒ  ၂၅၊ 

မင မ််းခ မ််းစ ောစုဒဝ်း ပခင််းနှငေ်ာ့ 

မင မ််းခ မ််းစ ော စီတန််းလှညေ်ာ့

 လည်ပခင််းဥပဒ  ၁၉

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၆၆ (ဦ်း) စ ုင််းလ ုင််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟင််း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၆၇ (ြ ု) စ ုင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းယ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၅၆၈ (ဦ်း) စ ုင််းဘ ုဘ ု ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလုပ်ငန််းေှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေှမ််းပပည်နယ်
စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် 

ေြ်ပ ုင််း ကြောမှော ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၆၉ (ဦ်း) တ ု်းန ုင်မန််း ြ ော်း စီ်းပ ော်းဒေ်းလုပ်ငန််းေှင် ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ်ြ ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် 

ေြ်ပ ုင််း ကြောမှော ဖမ််းခံခ ော့ေသည်။

၁၅၇၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၁ (မ) မ ု်းမ ု်း မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၂ စ ုင််းဒမောင်လှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ န််းြ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၃ (U) Lwel Chat Joe ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၄ (ဦ်း) သ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၅ (Ko) Lun Han Mein ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၆ (Ko) Pi Lain Kham ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၈ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ုင််းဆြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၇၉ (ြ ု) စ ုင််းလ န််းခမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ န််းဟ န််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၀ (ဒ ေါ်) မောမောဦ်း မ  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၁ (ြ ု) ဒမောင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၂ (ြ ု) န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဂ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၃ Tial Tin Par မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၄ Van Ni Sui မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၅ Peng Lian Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၆ (မ) သန််းသန််းဆငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ပပည်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျု

ပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန ဦ်းဒတောင်လှန်ဒေ်းေှပ် ြ ီထုတ်လုပ်ဒေောင််းခ ပခင််းြ

ပ ဒ  ောငေ်ာ့ဖမ််းခံေခ ော့သည်။

၁၅၈၇ (ဒမောင်) မ  ျု်းလ ှုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမဒမောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁၁၊ 

ပတတပမော်းလမ််းြန်လ

မ််း၊  င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်



၁၅၈၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ေင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဝင််းန ုင် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၅၈၉ (ဦ်း) ဒမောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းတင်ဒင  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၇/၃၉၊ ၅ လွှော၊ ၉၄

 လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၅၉၀ (ဦ်း) ပြ်ထေစ် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၈၊ ၆ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၅၉၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းနန် ီ(ခ)ေ ဒနှောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ၅ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၅၉၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၆၊ ၅ လွှော၊ ၉၄ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့

၁၅၉၃ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅၉၊ ၃၈ လမ််း၊ 

 လယ်ဘဒလောြ်၊

 ဒြ ောြ်တံတော်း

၁၅၉၄ (မ) ခင်နနဒောစ ု်း မ ဦ်းဒတောဒတောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇၁/ြ၊ 

ဒ ောင်သ  ဓ လမ််း၊ ၂၀

 ေပ်ြ ြ်၊ 

သစ်ဒတောင်ပ ုင််းမမ ျုွဲ့န

၁၅၉၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့သ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၆ (ြ ု) လ င်လ င်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းခ စ်ြ ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၇ (မ) လ ော့လ ော့ဦ်း မ ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၈ (မ) မောမောဒထ ်း မ ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၅၉၉ (မ) မ ုို့မ ုို့ဝင််း မ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၀ (ြ ု) ညီြ ုပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းကြည်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၁ (ြ ု) ပမတ်ဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်မင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၂ (ြ ု) ဒ ောင်စည်သ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅ ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၀၃ (ဒမောင်)  ပုဒလ်း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၆၀၄ (ဒမောင်) သီဟ န််းစံ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ယ်ြ ်း၊ 

ခ မ််းဒပမော့သောေပ်ြ ြ်၊

 မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၆၀၅ (ဒမောင်)  ငယ်ဒလ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြံဒြောင််းေပ်ြ ြ်၊

 မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၁၆၀၆ (ဦ်း) ခ  ျုကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း



၁၆၀၇ (ဦ်း) တင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၁၆၀၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစုဒသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ မတ် ၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅ - ြ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၆၀၉ (ဦ်း) သီဟန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဒဇောြင််းတပ်ေ ော၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၁၆၁၀     ဒ ောင် မ ဦ်းခ စ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၆၁၁  ါလီယောဒမောင် မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၆၁၂ စနဒောစ ု်း မ ဦ်းစံဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၆၁၃ ယုယုဝင််း မ ဦ်းသန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၆၁၄ Sai Thawn ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၁၆၁၅ စ ုင််းပုညဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၁၆ ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Mechnical) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၁၇ ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း - BE (Civil) ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၁၈ ဒဇယ ောမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်း၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၁၉ ဒ ောင်ပ ုင်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်စံထ န််းေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၀ ဒနောင်ဒနောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒညောင်၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၁ (ဒမောင်) ပန်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၂ ဒဇလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၃ ဒစောဒ ောင်သ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၄ (မ) လ ော့ေည်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၅ (ဒ ေါ်) သီတော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၆ (ဒ ေါ်) တောတော မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၆၂၇ နန််းကြ ကြ ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၈ နန််းသ နနဒောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၂၉ (ဒ ေါ်) သဇင်လ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၃၀ (ဒ ေါ်) ပမငေ်ာ့ကြည် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၃၁ (မ) နန််းမ ုခမ််း မ ဦ်းပမငေ်ာ့ထ န််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြ ောြ်ဒတေ်ာလမ််း၊

 စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၃၂ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေ နမ်ေမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၃၃ (ဒမောင်) ခနိ်ု့ဝဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ ေလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ/၃၊ ၄၆ ြ/ခ 

ေပ်ြ ြ်၊  င််းစ န်

၁၆၃၄ (ဦ်း) ဒင စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆ လွှော B၊ တ ုြ် ၃၊

 လှည််းတန််း ၆ လမ််း၊

 ၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်
၁၆၃၅ (မ) ခင်မောဒထ ်း မ ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆၃၆ (ဒ ေါ်) လ င်လ င်မ ု်း မ ဦ်းလှဒဖ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆၃၇ (ြ ု) ဘုန််းပမတ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆၃၈ ဒြ ေ်ာမင််းသ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၁၆၃၉ (ြ ု) သ န််းလ င်မ ု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၄၀ (ြ ု) ဟန်သ ြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၆၄၁ (ြ ု) သ ေဒ ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒ ောင်ဆန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)

၁၀၆, ယမုံနောလမ််း၊ 

၁၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၆၄၂ (မ) ဒဟဇင်သြ် မ  ေပ်သော်း ၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၆၄၃ (မ) သင််းေနံို့ မ/၂၈ ဦ်းပမငေ်ာ့စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ  ျုြ်မဒေောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၄၄ ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာန ုင် (ခ) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၄၅ စ ု်းဝတ်ေည် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၆၄၆ ဒ ောင်မ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၄၇ ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဦ်းခ စ်ထ န််းလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၄၈ (ြ ု) ဒ ောင်သ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၄၉
(ြ ု) ထ န််းထ န််းဝင််း (ခ) 

တ ပ ော်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၀
(ဒမောင်) ဒ ောင်လင််းထြ်  

(၁၄ နှစ်)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၁ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၂ (ြ ု) ခ စ်ဦ်းသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာထ ်းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၃ (ြ ု) ဟ န််းထြ် ြ ော်း ဦ်းမင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၄ ြ ု)  ုပ်စ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒနစ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၅ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ ု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၆ (ြ ု) ခနိ်ု့ဇင်ညီ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၇ (ဦ်း) လင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၈ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနလင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၅၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၀ (ြ ု) ြ ုြ ုန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၁ (ြ ု) မင််းသုခ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၂ (ြ ု) ဒဇယ ောဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသီဟ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၃ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၄ (ြ ု) စန််းဒသေ်ာတော ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ခင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၅ (ြ ု) ဇင်သ ထြ် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၆ (ြ ု) ဒဇယ ောန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ကြည်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၆၆၇ (ြ ု) ေ မင််းသန််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၈ (ြ ု) ဇင်မဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၆၉ (ြ ု)  ောြော ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၀ (ြ ု) ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၁ (ြ ု) ခနိ်ု့သ ေ န်ညီ ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၂ (ြ ု) ဒဝယံမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၃ (မ) ဒဝပမတ်န ု်းဒ ောင် မ (U) Aung Myo Han  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၄ (မ) ခင်သဇင်သနိ်ု့ မ ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၅ (မ) ေီေီထ န််း မ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၆ (မ) ခ ုင်သဇင် မ ဦ်းလှဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၇ (မ) ဝင််းဒဌ်း မ ဦ်းဒမောင်စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၈ (မ) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့သ င် မ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၇၉ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းဒမေ်ာ မ ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၀ (ဒ ေါ်) လ ော့လ ော့ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၁ (မ) ဒခ ောယုယုလ ှုင် မ/၂၆ ဦ်းဟန်မ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

A-79၊ ဒမယု (၂) 

လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပ၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၂ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းသ ေဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

၂၂၃၊ ပထမထပ်၊ 

ြ  ျုြ်ြစံလမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒပမောင််း၊ 

တောဒမ ၊ ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၃ (မ) သ မော မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေလယ်ြျွန််းေပ်ြ 

ြ်၊ မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၄ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဟောမတ်ဆော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၅ (ြ ု) ေ သြ်ဟန် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၆၈၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒင ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၇ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာြ ုပ ုင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းြ င်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၈ (မ) သင််းေနံို့ဒမွှ်း မ/၂၄ ဦ်းပမငေ်ာ့စ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၈၉
(ဦ်း) ဒ ောင်န ုင်ထ ်း 

(ခ) ီစမောဝင််း
ြ ော်း/၄၁ ဦ်းစောလ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၀ (ဒမောင်) ဒဝယံမဖ ျု်း (ခ) မ ဒလ်း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒစောလှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၁
(ဒမောင်) စည်သ ဒ ောင် (ခ)

  ော်းနြ်
ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်န ုင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၂
(ဒမောင်) ဒ ောင်စ ု်းဦ်း (ခ) 

ဟောဆင် Hsai
ြ ော်း/၂၇ ဦ်းမ ုို့စတော ောမြ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းဇင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းမ  ျု်းလ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၄ (ဒမောင်) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းမောမြ်ဆော ီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၅ (ဒမောင်) လ ှုင်ဝင််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒလော  တ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၆ (ဒမောင်) ြ ုြ ုန ုင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၁၈၈ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၇ (ြ ု) သ ေထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 189 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၈ (ြ ု) ထ န််းထ န််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ 190 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၆၉၉ (မ) ဇင်ဇောဇောဝင််း မ ဦ်းဒမောင်ကြည်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း နီလော ၄ လမ််း

၁၇၀၀ (ဦ်း) တင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
၂၀၁/၂၀၃၊ လမ််း ၄၀၊

 ဒြ ောြ်တံတော်း

၁၇၀၁ (မ) ဝင််းပမတ်မ န်ဒ ောင် မ ဦ်းလှထ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၀၂ ဇ ်းသဉ္ဇောဒ ောင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၀၃ ေ ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၀၄ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၀၅ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်ဒေွှေဝါဒြ ော

င််း၊ ဗဟ ုလမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒေတ င််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၇၀၆ (ဒမောင်) ဖုန််းပမတ်သ ေ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၀၇ (မ) ဒထ ်းနုငယ် မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တ ုင််းေင််းဒဆ်းတြက

သ ုလ် Batch 15

၁၇၀၈ (ဦ်း) သန််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်း ုန််းဟန်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၉၇၊ စြကဝတ် ၄ 

လမ််း၊ ဇေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်



၁၇၀၉ (ဦ်း) ဒသောင််းထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၁၀ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒနမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြကနဒော ၁၀ လမ််း

၁၇၁၁ (ဒမောင်) ရ ှုင််းဒသေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ၂၁/၁၀/ြ၊ ဒပါြ်ြံ

၁၇၁၂ (မ) ဒ ်းစံပယ် မ ဦ်းသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၆ လမ််း

၁၇၁၃ (မ) ထြ်ထြ်ဒ ောင် မ ဦ်းသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၆ လမ််း

၁၇၁၄ (ဒမောင်) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥြကော ၇ လမ််း

၁၇၁၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ၉၂၉၊ ြကနဒော ၁၀ လမ််း

၁၇၁၆ (မ) ဒကြ သြ်ပဖ မ ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥဇဇနော ၁ လမ််း

၁၇၁၇ (ဒမောင်) ဇင်မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြကနဒော ၅ လမ််း

၁၇၁၈ (ဒမောင်) မဖ ျု်းသီဟဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဟောော့လင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတေ်ာဝင်လမ််း၊ 

ဒေွှေဒပါြကံ
၁၇၁၉ (ဒ ေါ်) စန််းဝင််း မ ဦ်းထ န််းတင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သုနဒနော ၁၀ လမ််း

၁၇၂၀ (ဦ်း) ကြည်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းစ န်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သုနဒနော ၁၀ လမ််း

၁၇၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဟ န််း ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၉၂/ြ၊ 

မင််းဘ ်းလမ််း၊ ၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 
၁၇၂၂ (ြ ု) ဇောနည်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းတင်လှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၂၃ (ြ ု) ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုြ ုထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁၊ ပထပ်၊ သီေ မမ ျုင်

 ၂ လမ််း၊ ၁၃ 

ေပ်ြ ြ်၊

၁၇၂၄ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၃/၆၃၃၊ 

ဒ ်းေ ပ်သော ၁ လမ််း၊

  ဂုံဒပမောြ်

၁၇၂၅ (ြ ု) မဖ ျု်းမဖ ျု်းြ ုဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅၂၊ နံသောမမ ျုင်လမ််း၊

 နံို့သောြုန််းေပ်ြ ြ်၊

  င််းစ န်
၁၇၂၆ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာခနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းဒသေ်ာဇင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၂၇ (ဒမောင်) ဖုန််းပမတ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄/၁၅၊ ဒမတတောလမ််း 

၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်
၁၇၂၈ ခတတောဦ်း မ ဦ်းမင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၂၉ (ဒစော)   မ ု်းတ တ် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၀ မင််းဒြောင််းပမတ် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၁ သ မ ု်းပဖ မ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၂ ဝင််းထြ်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၃ ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၄ ဒြောင််းစြ်ဒဆ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ ဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၃၅ (မ) ပန််းနှင််းဒနပခည် မ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်-၆၇၆(ြ)၊ 

သောလောဝတီ-၃ 

လမ််း၊ ၁၀/တ 

ေပ်ြ ြ်

တောဒမ -ဒြ ောြ်ဒပမောင််း 

ဒြ ောင််းသော်းသပ တ်စစ်ဒကြောင််း မဖ ျုခ င််းမှုတ င် 

 ဖမ််းခံခ ော့ေ။

၁၇၃၆ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ု်း မ ဦ်းစ န်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၅၇၊ 

ခ ုင်ဒေွှေဝါလမ််း၊ ၈၈ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒပမောြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််း 

ခံခ ော့ေသည်။

၁၇၃၇ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းစီ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၆၊ 

မင််းလှလမ််း၊၈၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒပမောြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််း 

ခံခ ော့ေသည်။



၁၇၃၈ (ဒ ေါ်) သ နုခ ုင် မ ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၆၊ 

မင််းလှလမ််း၊၈၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒပမောြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််း 

ခံခ ော့ေသည်။

၁၇၃၉ (မ) သင််းသင််းဒဆ မ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၈၉၂၊ 

စြကျုလမ််း၊ ၉၀ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်။

တောဒမ ဒြ ောြ်ဒပမောြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််း 

ခံခ ော့ေသည်။

၁၇၄၀ (ဦ်း) ဒဇေ်ာန  င် ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃ 

သံမဏ စြ်ရုံ၊ 

 င််းစ န်ေ ောမ၊ 

ြ မ််းယောဒေောင််းတ ော့ဆ ုင်ြ ု မပ တ်ဖ ုို့ ဒပပောေင််း 

ေ န ို့စြော်းမ ော်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၇၄၁ (ဒမောင်) ဝီေမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၇၄၂ (မ) စစ်ဒမန ုင် မ ဦ်းဝင််းထ ဋ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၆၊ ၆ လွှောA၊ 

ဒ ်းကြီ်းလမ််း၊ 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၄၃ (မ) ပန််း  ခင် မ
ဦ်း ုန််းသ န််း 

(ဦ်း ုန််းသီ်း)
 ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၄၊ ၄လွှော၊ 

ပပည်ဒတေ်ာဒ ်းလမ််း၊

 

ဒလ်းဒထောငေ်ာ့ြန်ေပ်

ြ ြ်၊ သဃသန််းြျွန််း

၁၇၄၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဘုန််းပမတ်မင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၁၄၆၊ ေတနောပုံ ၁ 

လမ််း၊ ၁၃၃ 

ေပ်ြ ြ်၊  ဒေှွဲ့ ဂုံ

၁၇၄၅ (ဒမောင်) ထြ်မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေန်န ုင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁/၂၁၊ 

ပ ဒတောြ်ေ ပ်မင မ်လမ်

 ်း၊ ၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

၁၇၄၆ (ဒမောင်) မင််းခနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ-၄၄၇၊ 

ပမေတနော၁လမ််း၊ ခ 

ေပ်ြ ြ်၊ 
၁၇၄၇ (မ) မ ု်းမ ု်းစံ မ ဦ်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၄၈ (မ) ခ န််းလ ော့ဒနပခည် မ ဦ်းဆန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၄၉ (မ) မင မ််းနနဒောဒဇေ်ာ မ ဦ်းသနိ်ု့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၉၉၊ 

လြ်ဝ သုနဒဓေလမ််း၊

 ဒပမောြ် ဂုံ
၁၇၅၀  ါနလင််း မ ဦ်းဒြ ေ်ာဇင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၅၁ (ဒမောင်) ဝင််းခနိ်ု့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလှသန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၅၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းခနိ်ု့သော ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၅၃ (မ) ဟန်လ င်လ င်ထြ် မ ဦ်းမင််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၅၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၀၇၊ G ၊ 

၃-လမ််း ဒနောြ်၊ 

ဒ ်းြုန််းေပ်ြ ြ်၊

  င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်

ပ နန ြုန််းသပ တ်ဒကြောင််းသ ုို့ မဖ ျုခ င််းမပီ်း ေပ်ြ ြ်ထ သ ုို့ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေောမှ  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၅၅ (ြ ု) ဝ ုင််းဒမေ်ာ (ခ) ဒေှောင်ြ ်း ြ ော်း ဦ်းပမတ်မ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 လုံမမ ျုွဲ့နယ်ေှ  

 ဒဆောင်
တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််း မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၇၅၆ (မ) ခ ုင်ခ ုင်မ န် မ ဦ်းဒမောင်စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်ပမစ်လမ််းသ ယ် 

(၁) လမ််း၊ (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

တောဒမ သပ တ်စစ်ဒကြောင််း မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၇၅၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းဒပေါ်ဦ်း (ခ) ဦ်းြ င်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၆/ဗ ီ၊ 

ပမြန်သော (၅) 

လမ််း၊ လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဆနဒပပပ  ြ ုမှတ်တမ််းတင်ေင်ဖမ််းဆီ်းခံေ



၁၇၅၈ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂)၊ 

ေခ ုင်ရ ု်းကြီ်း 

ေ ောဦ်းဒြ ောင််း၊ 

၇လမ််း၊ 

 ဒနောြ်ပ ုင််းတြကသ ုလ် သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၇၅၉ ဒြ ေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒြ ေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ၓ/၁၃ေပ်ြ ြ်၊ 

ေ ေန်န ုင်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၇၆၀ (မ) ဒြသီဒဇေ်ာ မ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၄၊ 

 ါနလမ််း၊ 

သောယောြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

တောဒမ ၊ဒြ ောြ်ဒပမောင််း သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် 

 ဖမ််းခံေ၊ ြ  ျုြကဆံြ င််းတ င်ထော်းမပီ်း 

 င််းစ န်ဒထောင်သ ုို့ပ ုို့

၁၇၆၁ (ဒမောင်) မင််းဒခတ်ဘ ုဘ ု ြ ော်း ဦ်းဘ ုလှ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၂ (ဒစော) လင််းမ ု်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၃ (ြ ု) သြ်ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်စ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၅ (ြ ု) ဒဇမဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၆ (ြ ု) ဇ  ပ ုင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းကြည်စန််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၇ (မ) ဇင်နှင််းဒဖ ်း မ ဦ်းန ုင်စ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၆၉ (မ) ပမတ်မဖ ျု်းဒဝ မ ဦ်းခ စ်ပမ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၇၀ (မ) သြ်သြ်ေတနောသ န််း မ ဦ်းသြ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၇၇၁ (ြ ု) ခ ုင်ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း/၄၂ ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၂၇/ြ)၊

 ြ  ျုြ်လတ်လမ််း၊ 

 /၁၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

သပ တ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေမပီ်း  ခု ခ  န်ထ  

မည်သညေ်ာ့ဒနေောတ င် ထ န််းသ မ််းခံထော်းေသည်ြ ု မသ ေှ ေ

၁၇၇၂ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ ုြ် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဟန်ဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၉၊ 

ပမင်ဒတေ်ာသောလမ််း၊ 

၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၃ (ဒမောင်) ကြည်ခ ုင်ဆန််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဝင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောမ နောြ်၊ 

မမ ျုွဲ့ပတ်လမ််း၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၄ (ြ ု) သ န််းပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတင်သ န််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြဝမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၅ (ဒမောင်) သောလင််းဦ်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းခ စ်ြ ုြ ုယု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၆ (ြ ု) သ န််းပမငေ်ာ့ဒ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၇ (ြ ု) ေ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၇၈ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၁၇၇၉ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၈၀ (ြ ု) သြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၇၈၁ (ဦ်း) ပမတ်လင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံြင််းကြီ်း ုပ်စု၊ 

စံြင််းကြီ်းေ ော၊ 

ထန််းတပင်မမ ျုွဲ့နယ်

၁၇၈၂ (ြ ု) ဒ ်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းစ န်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတ်လ ၃ ေြ်ဒနို့ တောဒမ ဒြ ောင််းသော်း 

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  ခံေြော ဆနဒပပ ေပ်သော်းနှငေ်ာ့ 

ေပ်ကြညေ်ာ့ ေပ်သော်း ပါ ဝင် ၃၀၀ ဒြ ေ်ာ 

ဖမ််းဆီ်းခံေစဉ်တ င် ဖမ််းခံခ ော့ေ

၁၇၈၃ (ဦ်း) ဒနောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၇/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၄ (ြ ု) ေ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၅ (ြ ု) ဟ န််းထြ်လ ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၆ (ြ ု) ပမငေ်ာ့သ မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၇ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၈ (ြ ု) ညီဒလ်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၈၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၀ (ြ ု) ခ စ်ဦ်းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၁ စ ုင််း  ုြ်ဒမောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၁၇၉၂ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၅ (ြ ု) ဒနောင်လတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၆ (ြ ု) ပ ုင်ဒဇဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၇ (ြ ု) တင်ဝင််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၈ (ြ ု) ဒတဇောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၇၉၉ (ြ ု) ဖ ု်းငယ် (ခ) ဒဇယ ောပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၁၈/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၆-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၁၈၀၀ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းြ ု  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၁ (ြ ု) ပမငေ်ာ့သ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်း ေော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၂ (ြ ု) ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၃ (ဦ်း) တင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၄ (မ) ယဉ်မ  ျု်းဒ ်း မ ဦ်းြ င်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၅ (မ) ဝင််းပပဒ ောင် မ ဦ်းဒဇေ်ာေှင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၁၈၀၆ (မ) ခင်ဆုသီ မ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာခင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၇ (မ)   မေ်ာ့ခ စ်စု မ ဦ်းခ ုင်ဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၀၈ ဒ ောင်နန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၈၀၉ Hau Dim Kim မ  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၈၁၀ (ြ ု) ဟန်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၁၁ (ြ ု) သ ေ န်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ ဋ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၁၂ (ြ ု)  ါနလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၁၃ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့လ င် ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒမောင်ပပ ်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၈၊ မုပ န်၊ 

ြံော့ဒြေ်ာလမ််း၊ 

ဒမောင်လမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁၈၁၄ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဟောမစ်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂။ မ န်လမ််း၊ 

  ုင််းဝင််းြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၁၈၁၅ (ဦ်း) မ  ျု်းြ ုြ ုဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇ (ဃ)၊ မ န်လမ််း၊ 

ဒ ောြ်ြ င််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၁၈၁၆ (ြ ု) ဝ ုင််းဒမေ်ာ ြ ော်း ဦ်းပမမ ု်း  ေပ်သော်း ၃-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒ ောင်မ  ျု်းလ င်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၁၇
ဒ ါြ်တော ခင်ဒမောင်ဝင််း (ခ)

  န်ြယ်  ီ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၁၈ (ြ ု) ထင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၁၉ (ြ ု) ဝင််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၂၀
(ြ ု) စန်လင််းဒ ောင် (ခ) 

လင််းလင််း
ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင်)
၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ပန််းဒတောင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်သညေ်ာ့ တ ြ် စစ်သော်း ၁၅ 

ဒယောြ်ခနိ်ု့မှ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း၍ ဒညောင်ဦ်းဒထောင်သ ုို့

 ပ ုို့ဒဆောင်ခ ော့သည်။

၁၈၂၁ (ဦ်း) ပ ုြ်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ပဖ  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။



၁၈၂၂ (ြ ု) လင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၃ (ြ ု) န ုင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝဏဏထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၄ (ြ ု) ဒ ်းခ မ််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၅ (ြ ု) ဒြောင််းဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၆ (ြ ု) ခ မ််းမင မ််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းလ ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၈ (ြ ု) ခနိ်ု့စည်သ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ  ျု်း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၂၉ (ြ ု) စ ု်းဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းေ ဝင််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၃၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၃၁ (ြ ု) သန််းထ ုြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ န်လ ှုင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၄-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၃၂
(ြ ု) ဒ ောင်ဝင််းထ န််း (ခ) 

ြ ုဘ ဥ
ြ ော်း

 ေပ်သော်း (၈၈ 

မ  ျု်းဆြ်ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း )
၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၁၈၃၃ (ဦ်း) ဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၄၀)၊ 

မင််းေန်ဒ ောင် 

(၁)လမ််း၊ 

( )ေပ်ြ ြ်၊ 
၁၈၃၄ (ဦ်း) သီဟဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒင  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၈၃၅ (ဦ်း) လ ှုင်မင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

G-6/ တ ုြ်-၁၊ 

ဒလဒကြောင််းဦ်းစီ်းဝန်

ထမ််း  မ်ေော၊ 

ဒလဆ ပ်လမ််း၊ 

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်

၁၈၃၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၁၈၃၇ (ြ ု) မင မ််းခ မ််း
ြ ော်း/၃၃

 နှစ်
ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ၃၉၄၊ ၃၃၃၊၃၄၂၊ ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၃၈ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ်
ြ ော်း/၂၈

 နှစ်
ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ၃၉၄၊ ၃၃၃၊၃၄၂၊ ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၃၉ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ၃၉၄၊ ၃၃၃၊၃၄၂၊ ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၄၀ (ြ ု) ဒ ောင်စ မ််းပပညေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ၃၉၄၊ ၃၃၃၊၃၄၂၊ ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၄၁ (ြ ု) ဒဇယ ောထြ် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ၃၉၄၊ ၃၃၃၊၃၄၂၊ ၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၁၈၄၂ (ဒမောင်) န ုင်ထ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၄ (ဒမောင်) တင်ထ ်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၅ (ဒမောင်) နနဒဒြ ေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၆ (ဦ်း) ပမတ်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၇ (ဦ်း) သန််းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၈ (ြ ု) ဗလကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၄၉ (ြ ု) ဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၅၀ (မ) ယမုံဖ ်း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၅၁ (မ) ခ စ်ပ ုပ ု မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၅၂ (မ) ဥမမောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၅၃ (မ) ဒမဇ န် မ  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၅၄ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထ န််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၈၅၅ Hpaute Seng Nan မ/၁၆  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

ဖခင် စော်း သမီ်းပဖစ်သ ြ ု လြ်နြ်ြ ုင်စစ်သော်း 

ငါ်းဒယောြ်မှ ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၁၈၅၆ (ဦ်း) ဒစောဝါေှင်တန် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒဆ်းဖလော  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ 

ပထမထပ်၊ 

ဆ ဒန်လမ််း၊ 

ဆင်မင််းေပ်ြ ြ်၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၅၇ (ဦ်း) ဒနလင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်-၇၊ 

ေ ပ်သောလမ််းမတန််း၊

 

ဒစ ်းြဒလ်းေပ်ြ ြ်၊

 

၁၈၅၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းခင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ုင််း (B)/ ၂၀၀၊ 

ဗ ုလ်မင််းဒေောင်လမ််း၊

 

မဂသလောဒတောင်ညွှနိ်ု့မမ ျု

၁၈၅၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ောဝင််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသောဆငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၅၃၊ ၁၀၈ 

လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

၁၈၆၀ (ဒမောင်) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့၊

 သ မ််ပဖ  

(မီ်းေထော်းဝင််း) 

 ခန််း(B-၁၃၅) 

မီ်းေထော်းလ ုင််း

ဦ်းဖ ု်းြ ော်းလမ််းထ ပ်တ င် ြ မ််းယောဆ ုင်တ င် 

ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု မဖ ျုခ င််းေင််းြ မ််းယောဆ ုင်ေှ  

ဒမောင်ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ော်း ဒသနတ်ပဖငေ်ာ့ ဒထောြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့ပါသည်။

၁၈၆၁ (ဦ်း) ဒနဝင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာတင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သော၊ 

ထန််းဒပခောြ်ပင်

(ဒေွှေဝါ) လြ်ဖြ်ေည်ဆ ုင်ထ ုင်ဒန 

စဉ် တ င််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၈၆၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ် ြ ော်း ဦ်းလ င်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၆၃ (ြ ု) သီဟန ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဘ ုဒဌ်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၆၄ (ဦ်း)  ါဝတ် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ န်  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၈၆၅ (ဦ်း) ဆယ်ပပော်း (ခ) ဦ်းလှသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၁၈၆၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းလှသ န််း  ေပ်သော်း ၆-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၈၆၇ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ြ်သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၆၈ (ဒမောင်) စ ု်းမင််းသ ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေောပပညေ်ာ့(၆)လမ််း၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၈၆၉ (ဒမောင်) စ ု်းလ င်မဖ ျု်း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၀ (ဒမောင်) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၁ (ြ ု) ဒဝယံမင််းသ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၂ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၃ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ်သ ြ ော်း
 ေပ်သော်း (M3 ဟ ုတယ် 

ဧညေ်ာ့ကြ ျု)
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၄ (ြ ု) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၅ (မ) ဒမသဥဇောမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၆ ပမတ်ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၇ (ြ ု) မင််းထြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၈ (ြ ု) ထြ်ဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၇၉ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၀ (မ) ဆ ုင်ပန် မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

 လုပ်မှ   မ်သ ုို့ ပပန်တ င် 

 တင််း ဓမမဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၁၈၈၁ (ဦ်း) ဒ ်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၃ (ြ ု) ေောဇောစ ု်း (ခ) တရုတ်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၄ (ြ ု) မ  ျု်းပမငေ်ာ့လ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၅ (ြ ု) မဖ ျု်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၆ (ဒ ေါ်) ေီခ  ျု မ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၈၈၇ (ဒ ေါ်) သီေ န  င် မ ဦ်းလှဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ေါ်ဒ ်းဒမ ဒဆောင်

၊ ဂီတောရုံလမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။



၁၈၈၈ (ဒ ေါ်) ယ န််းဒေွှေစင် မ ဦ်းန  င်မင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၂၅(ခ)၊ 

ဒ ောင်စစ်သည်လမ််း၊

 ၃၁/၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၈၉ (ဦ်း) သ ေဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၇၁၆(ြ)၊ 

ဏ(၁၄)ေပ်ြ ြ်၊ 

ပန််းခခံ(၂)၊ 

ဒဝသနတေောလမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၉၀ (ဦ်း) ဒဝမဖ ျု်းန  င် (ခ) ြုလော်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မေမ််းခခံေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၉၁ (ဦ်း) မဖ ျု်းသ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော(၄)လမ််း၊မဂသ

လောေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။
၁၈၉၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ဒမမေ်ာခခံ၊တ ုြ်ကြီ်းမမ 

 ု ော့နယ်။

၁၈၉၃ (ဦ်း) စ ု်းသ ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၂)၊ ၉ 

လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၈၉၄ (ဦ်း) ဒမောင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၂)၊ ၉ 

လမ််း၊လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့

နယ်။

၁၈၉၅ (ဦ်း) ခင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊

 လမ်မဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၉၆ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 မှတ်(၅၂)၊၉လမ််း၊

 လမ်မဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၉၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဇင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မမ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂ  ျု်းပဖ  ုပ်စု၊ 

ဒခ ောင််းနော်းဒြ ်းေ ော၊

 တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့။

၁၈၉၈ (ဦ်း) ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ယုဇန (၅)လမ််း၊ 

 ုတ်ပုံစုေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၈၉၉ (ဦ်း) ဒ ်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ါနလမ််း၊ 

 ုတ်ပုံစုေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၀၀ (ဒမောင်) မဖ ျု်းသီဟ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဎ/၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

 မှတ်-၁၂၆၀၊ 

ေ ေန်န  င်ပတ်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၀၁ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းကြ ြ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ လမ််း၊ 

ဒဗောဓ ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၀၂ (ဦ်း) သြ်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒလ်းန ုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၉၆၊ ြ-ည၊ 

၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ေ ေန်န  င်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၀၃ (ဒ ေါ်) ပမပမသန််း မ ဦ်းစြ်ဒဖ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့၊မီ်း

ေထော်းဝင််း



၁၉၀၄ (ဒ ေါ်) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းဝင််းေင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၇၅၊ 

 ုတ ယထပ်၊ 

ဗ ုလ်မင်ဒေောင်လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

၁၉၀၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဂသလော (၃)လမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၀၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒနောင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်-၄၀၄၊ 5-A ၊ 

ငမ ု်းေ ပ် (၆)လမ််း၊ 

သဃသန်ြျွန််း
၁၉၀၇ (ဒ ေါ်) သန််းသန််းစ ု်း မ ဦ်းစ ု်းသ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ရုံ်းလမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်

၁၉၀၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမင မ််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

သနပ်ဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော

၁၉၀၉ (ဒ ေါ်) သ ဇောတင် မ ဦ်းခ စ်တင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းပမသောစည် 

(၂)လမ််း၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၁၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော(၃)လမ််း၊ 

မဂသလောေပ်ြ ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်

၁၉၁၁ (မ) သ ယ်သ ယ်ဦ်း မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၀၅(ြ)၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ မ််းဒေောင်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၁၂ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းန  င် မ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁/၃၅/၃၀၅ (ြ)၊ 

ပမစ မ််းဒေောင်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၁၃ (ဦ်း) ဒနလ င်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅/၆)၊ 

စံပယ်(၃)လမ််း၊ ၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၁၄ (ဦ်း) ဒြောင််းမင််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းေ ထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ါနလမ််း၊ ၁၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

၁၉၁၅ (မ) ဒ ်းပမတ်သ မ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊၁

၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေေ န််းလမ််း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ ခ စ်ဒြောင််းမှတ် တ ုင် နီ်း 

ဆနဒပပေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၉၁၆ (မ) ခင်မ  ျု်းဒ ်း မ ဦ်းစန််းကြည်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊၁

၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေေ န််းလမ််း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ ခ စ်ဒြောင််းမှတ် တ ုင် နီ်း 

ဆနဒပပေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၉၁၇ (ဒမောင်) သ န််းဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒကြောင်ရုပ်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ှုင်တြကသ ုလ်ဝင််း၊

 ဟန်လင််းဒဆောင်

ဒပမောြ် ဂုံ၊ မဟောမမ ျုင်  မ်ေောမှ လ ှုင်သ ုို့ပပန်လောေန် 

ထ ြ်ခ ောသ ော်းခ  န်မှစ၍  ဆြ် သ ယ်မေဒတောော့ပါ။

၁၉၁၈ (မ) သြ်စုခ ုင် မ ဦ်းလှတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆၁၅/ခ၊ ည/၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််း

သ ယ်-၃၊ 

ပပဝတီပန််းခခံ၊ 

ဒေွှေပပည်သောဆနဒပပမှု မဖ ျုခ  စဉ်ဒ ်းထ ြ်ဝယ်ေင််း 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၉၁၉ (ဒမောင်) ဒစောဘေန်စတန် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒေောဒဘ  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၅/ဦ်းဒေွှေနုလမ််း၊ 

၂-ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန်မမ ျုွဲ့နယ်။

ည သံဗုံ်းတီ်းခ  န်  ဒနောြ်ပ ုင််းဒဆ်း ရုံ်းနော်း 

စစ်တပ်မှတပ်စ  ထော်းသည်ြ ု  ေပ်သော်းလ ထုမှ 

ြနိ်ု့ြ ြ်သညေ်ာ့ ခ  န်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၁၉၂၀
(ဒမောင်) ဒဝဇင်ဦ်း (ခ) 

စန််းဝင််း
ြ ော်း ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂသလော်းကြီ်းေ ော၊ 

 ဂသလော်းကြီ်းေပ်ြ 

ြ်၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်။

ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု ယောဉ်ေပ်နော်းမပီ်း 

ြောြ ယ်ဒပ်းထော်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ ယောဉ်ပ တ်မှုပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၂၁ (ဦ်း) တင်ထ န််းလ င် ြ ော်း ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဂုံမင်ခ  ျုေ ော၊ 

ဒဖောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ် ြမဘောဇဘဏ် နီ်းတ င် 

ဆနဒပပသ မ ော်းေှ ဒနခ  န်တ င် 

ယောဉ်ဒကြောပ တ်စ ုို့ဒနဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဆြ်လြ်သ ော်းလော၍မေန  င်ဒသော ခ  န်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေ

သည်။

၁၉၂၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဆန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဇီ်းြုန််းပန််းခခံစု၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

ဒေွှေပပည်သောခ စ်ဒြောင််းမှတ်တ ုင်  နီ်း ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ်

  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၂၃ (ဦ်း) စန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆/၁၂/၄၉ (ခ) 

ဓနုပဖ လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်

၁၉၂၄ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝလင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ောဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၁၅၃)၊ 

ပန််းခခံ-၄၊ ဏ/၁၄၇ 

ပြ ြ်၊ ဒေွှေပပည်သော

၁၉၂၅ (မ) ဖ ်းပ ငေ်ာ့ဇ န် မ/၁၇ ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းေ ဒြ ေ်ာစ ော၊ 

ဇေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်

၁၉၂၆ (ဒမောင်) ပ ုင်ဟန် ြ ော်း ဦ်းေောဇောဒြ ေ်ာည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပဝတီပန််းခခံ၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်

၁၉၂၇ (ဒမောင်) ဒနေီဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၃၆၀)၊ 

မောလောရုံလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

၁၉၂၈ (ြ ု) ဒ ောင်န  င် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

53, 6th Fl, 

ဒ ောင်မဂသလောလမ််း၊

 

ဒြ ောြ်ဒပမောင််းကြီ်းေ

ပ်ြ ြ်၊ 

ည ၁၁်း၀၀  ခ  န်တ င် တ ုြ်ခန််းဒပမညီတံခါ်း ော်း 

ဖ ြ်စီ်းဝင်ဒေောြ်မပီ်း ဒန  မ် နံှို့ ေှောဒဖ ဖမ််းဆီ်းစောေင််း

 တ င် ပါဝင်ဒန၍ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၁၉၂၉ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၉၃၀ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုပမတ် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၈ ြ၊ ဒဇယ ော ၁၀

 လမ််း၊ ၁၀ ေပ်ြ ြ်၊

 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မတ်လ ၇ ေြ်ဒနို့တ င် ပဒ သောလမ််းဆုံသပ တ်၌ 

  ုင််းြော ဒနပဖငေ်ာ့ပါဝင်ဒဆောင်ေ ြ်ခ ော့မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်သည်။ ဖမ််းဆီ်းထော်းသညေ်ာ့ဒနို့မှ 

ယဒနို့ ခ  န်ထ  မည်သညေ်ာ့ဒနေောတ င် 

ထ န််းသ မ််းထော်းဒကြောင််းမသ ေဒသ်းပါ။

၁၉၃၁ (မ) ဒမသဇင်မ ု်း မ/၂၀ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၇၉၄၊ 

မောဃလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

မ ခင်နှငေ်ာ့မုနိ်ု့သ ော်းစော်းေင် လ ြ  မပီ်းဖမ််းဆီ်းခံေပခင််း

၁၉၃၂ (မ) ယ န််းသ ဂီခ ုင် မ/၁၉ ဦ်းစန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ည/၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််း၊

 ဒေွှေပပည်သော

စြ်ခ ျုပ်ဒနစဉ် ဝင်ပုန််းသ မ ော်းနှငေ်ာ့ တ ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််း

၁၉၃၃ (ြ ု) တင်ထ န််းလ င် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းည ျုဒလ်း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၃၄
(ဒမောင်) ဒ ောင်ခ မ််းပ ုင် (ခ) 

ေန််ပ ုင်
ြ ော်း/၁၈ ဦ်းစန််းလ င်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၃၅ (ဦ်း) ကြည်လ င် ြ ော်း/၄၄ ဦ်းစံတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၁၉၃၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇောလင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၃၇ (ြ ု) န ုင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်န ုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၃၈ (ြ ု) ေ ဝင််းထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၁၉၃၉ (ြ ု) ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လှည််းတန််း၊ 

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

လှည််းတန််းေှ ဒန  မ်ြ ု ဖ ြ်စီ်းမပီ်း ဝင်ဒေောြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံေ

၁၉၄၀ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့န ုင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -၅၀၅

 - ြ/၁၄၃

၂၂, 

မဂသလောေောမလမ််း၊ 

၁၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၁၉၄၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလ ှုင် ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့
 ေပ်သော်း (မဒနောပဖ  

ပေဟ တ သင််း ဥြကဌ)
၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ြ  ျုြ်ပ  ၆ ေပ်ြ ြ်၊

 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၉၄၂ (ြ ု) ေ လင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း
 ေပ်သော်း (စြ်ဆန််း မ သော်းစု

 လ မှုြ ညီဒေ်း  ဖ  ွဲ့ဝင် )
၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ဒ ောင်သ နဒီလမ််း၊ ၁၁

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၉၄၃ (ြ ု) ဝင််းထ ုြ်ဦ်း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ဒင ဇင်ဒေေ်ာလမ််း၊ ၉ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၉၄၄
(ြ ု) ြ ုြ ုထ န််း (ခ) 

ြ ုထ န််းထ န််း
ြ ော်း/၄၄ ဦ်းဒဌ်းဝင််း

 ေပ်သော်း (ကြြ်ဒပခနီ 

 ဖ  ွဲ့ဝင်)
၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)/၁၄၃/၁၂၄(ဃ)

ြန်သောယောလမ််း၊ ၉

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၁၉၄၅ (မ) သြ်စုပ ုင် မ ဦ်းလှတင်  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၉၄၆ (ဦ်း) ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၇-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၁၉၄၇ (ဦ်း) ထ န််းလင််း ြ ော်း
( ေပ်သော်း) Joseph Oxygen

 ပေဟ တ ဦ်းဒဆောင်သ 
၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မတ ပီမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်၊

၁၉၄၈ (ဒမောင်) ထ န်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၉၄၉ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၆ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၁ (ဒမောင်) ညီညီဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၇ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၂ (ဒမောင်) လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၈ လမ််း၊ 

ဗ ုလ်တဒထောင်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၃ (ဦ်း) ေ ဒြ ေ်ာ (ခ) ေ ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းစီတင််း
 ေပ်သော်း 

(၁၄/ပသန(န ုင်)၁၅၀၉၉၆)
၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ မ််းခခံ(၁)လမ််း၊ 

(၄)ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၄ (ဒမောင်) န ယ်ဆြ် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၅ (ဒမောင်) ဘ မ်ဒစောဒ ောင် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၆ (Mg) Too Sam ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၇ (ဒမောင်) ဆန်ဒဂ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၈
(ြ ု) ဘော်းေြ် (ခ) 

ဒ ောင်န ုင်လင််း
ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့လယ်ြုန််းေပ်

ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၅၉ (မ) ညီမောစ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၀ (Ma) Khaw Yan မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၁ (ဒမောင်) မုန််းဒထ ်းခ န် ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၂ (ဒမောင်) ဟ န််းမင််းစ ု်း ြ ော်း/၁၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၃ (ဦ်း) သ န််းလတ် ြ ော်း/၃၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၄ (Mg) Sout Htein Naw ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၉၆၅ (မ) စောဥ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၇ (မ) စုမ န်ဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၈ (မ) စုမ န်န ယ် မ/၃၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၆၉ (Ma) Sai Swot Eain မ/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၀ (မ) ဆ ုင်မ န်ဂ ော မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီတောပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၁ (မ) နန််းစုခ ုင်သ န််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၂ (မ) ပန််းပဖ ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၃ (မ)   မဖ ျု်းဒြ ေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၄ (ြ ု) ပမတ်ဘုန််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၅ (Ma) Gabar Mu Yay La မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၆ (ဒမောင်) မေြ်ဒနေ်ာ ီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၇ (မ) ေ ယ်န ်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၈ (Mg) Zaw Jywan Aung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းပမသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၇၉
(Mg) Swan Luat Htwe 

Aung
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းပမသောယောေပ်ြ 

ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၀ (မ) ဆ မ်  ဂ ောဆ ုင််းေ ယ် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြခ င်စုေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၁ (ဒမောင်) ဒပါဒနေ်ာဆနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၂ (ဒ ေါ်) ဒခါင်ဇြ် မ/၄၃  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င်ဂ န််း ုံေပ်ြ ြ်၊

 ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၁၉၈၃ (ဒ ေါ်) နန််းယန် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၄ (ဒ ေါ်) မောေီေှင််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၅ (ဒ ေါ်)  ော်းခ န် မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၆ (ြ ု) တ ု်းဒတဇောဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၇ (မ) ထ ယ်ေော မ/၂၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၈ (မ) ဒြ ောေ်ာ့ေှင််း မ/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၈၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်ေှ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၀ (ဒမောင်) ဒေှောလမုန််း ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၁ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာစ ု်း ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၂ (ဒမောင်) ဒစောလင််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၃ (ြ ု) နန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှု ဥပ ဒ  ပု ်မ 

(၂၅) နှငေ်ာ့ 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေြ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၄
(ဒမောင်) စည်သ လ င် (ခ) 

ဒလောေငေ်ာ့
ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်သ ြုန််းေပ်ြ 

ြ်၊  င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၅ (ဦ်း) ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင မ််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၁၉၉၇ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းေ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၉)၊ 

ေန်ဒပပ(၁၇)လမ််း ေှ

ဒ  ော့၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

လမ််းတ င် ညပ ုင််းြင််းဒစောငေ်ာ့ဒနစဉ်တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၁၉၉၈ (မ) စုစနဒီစ ု်း မ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၅၉)၊ 

ေန်ဒပပ(၁၈)လမ််း န

ဒ  ောြ်၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

သ မ၏ ဦ်းဒလ်းြ ု စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းေန် လောဒသော ခါ

 သ မဦ်းဒလ်းြ ု မမ သညေ်ာ့ တ ြ် သ မ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၁၉၉၉ (Ko) Hsai Wan ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၀၀
Salai Peter Thian Bawi 

Sang
ြ ော်း ဝန်ထမ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

CCPR ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်း၊ ေ ငါ်းဦ်းနှငေ်ာ့ 

ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ုို့သည် မတ်လ ၈ 

ေြ်ဒနို့တ င် ထန်တလန်မမ ျုွဲ့ဝင်ဂ တ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၀၀၁ Salai Van Ceu Thawng ြ ော်း ဝန်ထမ််း (CCPR) ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

CCPR ဝန်ထမ််းတစ်ဦ်း၊ ေ ငါ်းဦ်းနှငေ်ာ့ 

ြော်းဒမောင််းသမော်းတစ်ဦ်းတ ုို့သည် မတ်လ ၈ 

ေြ်ဒနို့တ င် ထန်တလန်မမ ျုွဲ့ဝင်ဂ တ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၀၀၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဌ်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းမ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

စံပယ်လမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်။

ဒေွှေပပည်သောထန််းဒပခောြ် ပင်သပ တ်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၃ (ဦ်း) မဖ ျု်းဒြ ေ်ာလတ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််းလတ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်-၃၃၊ 

 ခန််း-၃၀၃ စီ 

ဘ ဒလောြ်၊ 

 င်ကြင််းလမ််း၊ ၉၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ယုဇနဥယ ောဉ်မမ ျုွဲ့ဒတ

ပုဏဏမီလမ််းမှ ဒန  မ်သ ုို့ ြော်းဒမောင် ပပန်တ င် 

 ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၄ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဘသစ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၅ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၆ (ဦ်း) ထ န််းလှ ြ ော်း ဦ်းစ န်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၇ (ဦ်း) သန််းန  င် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သန်လ င် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

 တြကသ ုလ်ဒေှွဲ့
ဒေွှေမောန််းသစ်စြ် တ င််း  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၀၈ (ဒစော) ထ န််း ါ ြ ော်း ဒစောဘ ရ ု  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၃၁)၊ 

ြျွန််းဒတောလမ််း၊ 

၇လွှော B / 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၀၉ သ ထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ြ ြ် ၂၃၉၊ 

ဒဟ်းဒနောြ်ေပ်ြ ြ်၊

 ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧညေ်ာ့စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းပပမပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၀ (ဦ်း) ေန်န  င်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘ တ်ေ ော၊ 

မင််းဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧညေ်ာ့စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းပပမပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၁ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဧေောဝတီတ ုင််း၊ 

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဝ ဒ ါြ် ေ ော

မ မ ဒနထ ုင်ဒသော  ဒဆောင်တ င် ညဘြ်  ပ်ဒနခ  န်၊ 

ဧညေ်ာ့စောေင််းစစ်ေန် ဒကြောင််းပပမပီ်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၂
(ဒမောင်) ခ စ်မင််းသ  (ခ) 

ခ စ်မင််း
ြ ော်း ဦ်းစန််းယုဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)ဒ ်း သမတန််း၊

 သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်
၇ ဒ ်း နီ်း ဝင်ဒေောြ်ပုန််းခ ုေင််း  ဖမ််းခံေသည်။



၂၀၁၃ (ြ ု) ဆန််းထ ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

သောသနေ ပ်သောဝင််း၊

 

နတ်စင်ြုန််းဒြ ်းေ ော

 ုပ်စု၊ 

နန််းပမငေ်ာ့သစ်ဆ ုင်တ င် ဒ ်းဝယ်ေန်သ ော်းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၄ (ဒမောင်) ခ ုင်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၅၉ သံဇင်လမ််း၊ 

ပုဏဏမီလမ််း၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်

 လုပ်မှ ပပန်  င်ကြင််းလမ်ထ ပ်တ င်  ဖမ််းခံေ

၂၀၁၅ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်န ယ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တ ုြ်-၇၊ 

 ခန််း-၂၀၁၊ 

၉-လမ််း၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်

 လုပ်မှ ပပန်  င်ကြင််းလမ်ထ ပ်တ င်  ဖမ််းခံေ

၂၀၁၆ (မ) နှင််းဝတ်ေည်လ င် မ ဦ်းဒ ောင်လ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၃လမ််း၊ 

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တ ုြ်-၇၆/၇၇၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့နယ်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်တ င် ပ တ်မ ၍ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၇ (မီ) ဆန််း(ခ)ဖေန်စစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၈ (ဦ်း) ဒစောလုဟန်  ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဖေ်ာလုဒနော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြျွန််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းမမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၁၉ (ဦ်း) ဒဖေ်ာလုဂ မ်ဒခါင်လ ြ ော်း ဦ်းတ ်းနန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြျွန််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းမမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၂၀ (ဒမောင်) မဂ မုံီထ ယ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမဂ ဒီဖေ်ာဒယော  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၃၁၊ ခ-၆၊ 

ြျွန််းဒတောလမ််း၊ 

စံခ မ််းမမ ျုွဲ့နယ်

၈.၃.၂၀၂၁ တ င် ည ၁၁်း၄၅  ခ  န်တ င် 

  မ်တ င်  ပ်ဒနစဉ် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၂၁ (ြ ု) န  င်ဝင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၈၊ 

ေန်ဒပပ-၂၀၂၁လမ််း၊

 သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်။

သောဒြတထ ပါေံ ရုပ်ေှင် နီ်း ဆနဒပပ ဖ  ွဲ့ ော်း 

မဖ ျုခ င််းခ  န်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၂၂ (ြ ု) ဇင်မင််းသ ြ ော်း ဦ်းသန််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၃ (ြ ု) ဟ န််းဇော ြ ော်း ဦ်းတင်မ ု်းဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၄ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခ ုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၅ (ြ ု) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းချွန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၆ (ြ ု) ဒနဇင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၇ (ြ ု) ဒင ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၂၈ (ြ ု) သန််းထ ဋ်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ



၂၀၂၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၀ (ြ ု) လှဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၁ ြ ုြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းပမတ်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒစောပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၃ (ြ ု) ဒနဇောမင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၄ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းကြ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း တ ုြ်ကြီ်း
ဆနဒပပပ  ြ ု  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဝပ်ဒေှောော့ထ ဝင်ဒပပ်းေောမှ ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၀၃၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းတင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ် ၁၄၁၊ 

ြန်ဘ ော့လမ််း၊ ၁၁ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

သ ငယ်ခ င််း  မ်သ ုို့ သ ော်းဒေောြ်စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ၊ 

ဖမ််းဆီ်းခံေစဉ် မ ြ်နှော ော်း 

ြန်ဒကြောြ်ရ ုြ်နှြ်ခံခ ော့ေသည်။  ပု ်မ (၅၀၅ ြ) နှငေ်ာ့

 တေော်းစ  ဆ ုခံထော်းေသည်။

၂၀၃၆ ဒပပဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၅၁)၊ 

(၄)လွှော၊ (၄၆)လမ််း၊

 

ဗ ုလ်တစ်ဒထောင်မမ ျုွဲ့န

၂၀၃၇ (ြ ု) ဂ  လ ုင်ြ ု ြ ော်း/၂၅ ဦ်းတ ု်းတ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၃၈ (ြ ု) ခ န်ဒနေ်ာေ န််း ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဂမ်ဖုန်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၃၉ (ြ ု) ေ န််းဂ ော ြ ော်း/၂၂ ဦ်းမောလ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၀ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၁ (ြ ု) မ  ျု်းပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်တငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၀၄၂ (ြ ု) ြ ုြ ုဒမောင် ြ ော်း ဦ်းမင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၃ (ြ ု) စ ုင််းဧေောထြ် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းြ ုြ ုဦ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၄ (ြ ု) န ုင်လင််းြ ု ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းလမင််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၆ (ြ ု) သ ေ န်စန််း ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၇ (ြ ု) သန််းထ ုြ် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၄၉ (ြ ု) ေောဇောသနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း(  ု်းဘ ု) 

 ြ ဉ််းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၅မ ုင်၊ 

ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််း၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၅မ ုင်၊ ဒမမမ ျုွဲ့ နီ်းစခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၅၀ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟသသော မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၀၅၁
(ဦ်း) ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ (ခ) 

ြ ုကြီ်းတန်
ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၄၁၅)၊ 

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

သေြ်ဒတောဒတောင်ေ

ြ်ြ ြ်၊ 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၀၅၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမင မ််းခ မ််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း (၁၀၁)၊ တ ုြ်

 (၂)၊ ဒ  ၁၀လမ််း၊

 

ယုဇနဥယ ောဉ်မမ ျုွဲ့ဒတ

 ော ်၊ 

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၃ (ဒမောင်) စ မ််းထြ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်န ယ်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၄ (ြ ု) ခနိ်ု့မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ုစ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၇ (ြ ု) သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၈ (ြ ု) ထ န်မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၅၉ (ြ ု) သန်ို့ဇင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၀ (ြ ု) လ ှုင်မင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၁ (ြ ု) သန််းမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၂ (ြ ု) ဇင်မင််းထ ုြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၃ (ြ ု) မဖ ျု်းသီဟန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ 

၂၉၄/၁၁၄

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၀၆၄ (ြ ု) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၀၆၅ (ဦ်း) ပဖ  (ခ) ဦ်းဒ ောင်ပဖ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၂၆/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၁၉ မတ် ၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၆၆ (ြ ု) ဟန်ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၂/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၂၀၆၇ (ြ ု) လ င်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၂/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၆၈ စ ုင််းဒဝလင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၃/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၆၉ (ြ ု) ဇင်မင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၃/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၇၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ ပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၇၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၇၂ ခ န်မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေောကြီ်း ၂၃၄/၂၀၂၁ ပဖငေ်ာ့ 

၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င် 

စ  တင်မပီ်း။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၀၇၃ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း (DJ Funny) ၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၀၇၄ (ဒမောင်) ဝင််းဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇၅ (မ)     မ ု်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇၆ (မ) ေတနောမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇၇ (မ) မ ု်းမ ု်းဆန််း မ  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇၈ (ဒမောင်) သန််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၇၉ (ဒမောင်) ပမတ်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၈၀ (ဒမောင်) လင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ၅၀၅-ြ(ဂ)၊ 

ပု ်မ-၁၄၅

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၂၀၈၁ (ြ ု) ပမတ်ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၈၂ (ဦ်း) ေ ြ ုမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၀၈၃ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၀၈၄ Lalrammawia ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၈၅ (ြ ု) စ ု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၄၃၊ ၁၄၅

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟသသောတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၀၈၆ (ြ ု) သ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁၁)၊ ၄လွှော၊ 

ဌောနလမ််း၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၀၈၇ (ြ ု) ေန်ပ ုင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၈၈ (ဦ်း) သြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၈၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၀ (ဦ်း) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၁ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၂ (ြ ု) ခ န်ဟန်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၃ (ဦ်း) ထ န််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၄ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၂၀၉၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၇ စ ုင််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ တော  ု မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၈ (ဦ်း) ထ န််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၅)လမ််းဒ ောြ်၊

 

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၀၉၉ (ဦ်း) ေ ဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၀
စ ုင််းဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း (ခ) 

စ ုင််းဆ ုင်ဝမ််းဦ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒတော၊ 

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၂ (ြ ု) ခ စ်မင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၃ (ြ ု) ထြ်ဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဆန််း 

ပပည်သောယောေပ်ြ ြ်

၊ ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၄ (မ) ခင်ဇောဇောပမငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆံဒတေ်ာေပ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၅ (ဒမောင်) ဝင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထီ်းတန််း  မ်ယော၊ 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၆ (ဦ်း) ဝင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထီ်းတန််း  မ်ယော၊ 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၇ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းြဒလ်း၊ 

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၈ (ဒမောင်) ထြ်ပမတ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၉
ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း / ၀၉ 

၂၅၇၉၅၄၀၃၀
 ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘ တောရုံလမ််း၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၀၉ သီဟသြ်ခ  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၆၅) 

နှင််းဆီလမ််း၊ ၁၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်

စု'  သြ်ဒမ ်းဝမ််းဒြ ောင််း  နီ်းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၁၀ (ဒမောင်) ဒတဇောလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့နယ်

လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 

ဒန  မ်တ ုြ်ခန််းဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၁၁၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဟန်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့နယ်

လမ််းမဒတေ်ာ(၃)လမ််း၊ 

ဒန  မ်တ ုြ်ခန််းဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၁၁၂ (ဒမောင်) ဒနန ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၂၁၁၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပုံေပ်ြ ြ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၁၄ (မ) ဒြသဇင်ထ န််း မ/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ဖ ော်းေပ်ြ ြ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၁၅ (မ) မ ု်းသနတောဝင််း မ/၂၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၁၆ (ဒမောင်) သီဟဘုန််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၁၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၁၈ (မ) ဒမဒဟမန်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၁၉ (မ) ဇ ်းဇ ်းမ  ျု်းဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၀ (မ) ထြ်ထြ်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၁ (မ) ဒ ်းသဇင်မ ု်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၂ (မ) ဝါဝါဝင််း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၂၃ (မ) နှင််း  ပဖ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၄ (ြ ု) ေယ်ထ ်းသ  (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၅ (မ) ဗန် ါပဖ ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၆ (ြ ု) သန််းဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၇ (ြ ု) သြ်ပ ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၈ (ြ ု) စ ု်းဒထ ်း (ဆေော) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၂၉ (မ)   ပန   ောဒန ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၃၀ (မ) သ ပ ငေ်ာ့ပဖ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၃၁ (ြ ု) ပမတ်ြ ုလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၃၂ (ြ ု) ဇင်မင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၂၁၃၃ (ြ ု) သန််းဒဌ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၅ (မ) လင််းလြ်ဒ ောင် မ/၁၇  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၆ (ဒမောင်) ဒစောညီညီ ြ ော်း/၂၆  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၇ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ောသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၈ (မ) စနဒောမ ု်း မ/၂၃  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၃၉ (မ) ဒမပမတ်သ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၄၀ (မ) နနဒောဖ ်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၄၁ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၄၂ (ဒမောင်) ဒ ်း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Kan Phyar Ye, 

Tyaephan Street, 

Myeik Township, 

Tanintharyi Region

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၄၃ (မ) လုပါ်း မ/၂၅  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဝလမ််း၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၄၄ (ြ ု) သြ်ဒမောင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၄၅ (ြ ု) မင််းမင််းသြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၄၆ (ဦ်း) ြ ုြ ု (ခ) မှတ်ကြီ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၄၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာထြ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၄၈ (ြ ု) ဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းေှင််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၄၉ (ြ ု) ေ ေငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၁၅၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၁၅၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၁၅၂ (မ) ထြ်ထြ်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၃ (မ) စနဒောမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၄ (မ) ဝါဝါဝင််းေှ န် မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၅ (ြ ု) ေ ထ န််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၆ (မ) နနဒောဖ ်းဒဝ မ  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၇ (ြ ု) စ ု်းဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၅၈ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်း Jarr Phal  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၁၅၉ Van Lian Ceu ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၆၀ Sung Chin Tial ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၁၆၁
(ြ ု) ညီညီသ န််းတန် (ခ) 

ဖ ု်းညီ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၁၆၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့သစ်(၄)လမ််း၊ 

ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၆၃ ဒ ါြ်တော ခ န်စစ်မင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၃၈)လမ််း၊ 

၈၆-၈၇ကြော်း၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

တ ုြ်ရ ုြ်ထုတ်လွှငေ်ာ့မှု တ ြ် 

 ဓမမဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၁၆၄ (မ) ခင်သ ထြ် မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၃၁)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၆၅ (မ) ယ န််းမီှမီှ မ ဦ်းထ န်လင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၃၁)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၆၆ (မ) ယ န််းလ ော့လ ော့ဒဝ မ ဦ်းဝင််းထ န်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၆၈၉)၊ 

 -ေပ်ြ ြ်၊ 

ဘုမမော(၂)လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။



၂၁၆၇ (ြ ု) ဒဝလင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၆)ေပ်ြ ြ်၊ 

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

 မတင်တင်ထ န််းြ ု မဒတ ွဲ့သညေ်ာ့ တ ြ်  ြ ုပဖစ်သ ြ ု

 ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၁၆၈ (မ) ခင်မ  ျု်းထ န််း မ ဦ်းဒင သ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၉၊ စြော်းဝါ

 (၅)လမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောသပ တ် နီ်း  မ ှုြ်ဒြောြ်ဒနခ  န် 

ပစ်ခတ်မှုမ ော်းေှ လောသပဖငေ်ာ့ ဒေှောင်တ မ််းပုန််းခ ုေောမှ 

ပုန််းခ ုဒနသညေ်ာ့   မ်ထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၆၉ မဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၈၇၂၊ စပယ် 

(၈) လမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောသပ တ် နီ်း  မ ှုြ်ဒြောြ်ဒနခ  န် 

ပစ်ခတ်မှုမ ော်းေှ လောသပဖငေ်ာ့ ဒေှောင်တ မ််းပုန််းခ ုေောမှ 

ပုန််းခ ုဒနသညေ်ာ့   မ်ထ သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၇၀ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၁၁၉၊ ဧေော (၁၉) 

လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၂၁၇၁ (ဦ်း) ခင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၀၉၉၊ ဧေော (၁၉) 

လမ််း၊ ည ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ြန်သောယောပန််းခခံ နီ်း ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏ 

မတေော်းဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််း ခံခ ော့ေ

၂၁၇၂ ထြ်ဒ ောင်လ ှုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းန ုင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၀၁၆၊ 

ဇဗဗ ေတနောလမ််း၊ 

ဒဖောော့ြန်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒဖောြနိ်ု့၊  င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ မဂသလောလမ််းထ ပ်၌ Medical

 Team တောဝန်ပဖငေ်ာ့ ေှ ဒနစဉ်ဖမ််းခံေ

၂၁၇၃ (ဒမောင်) စံဂ င််းဘ ု ြ ော်း ဦ်းမန််းစ ု်းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၀၁၆၊ 

ဇဗဗ ေတနောလမ််း၊ 

ဒဖောော့ြန်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒဖောြနိ်ု့၊  င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ မဂသလောလမ််းထ ပ်၌ Medical

 Team တောဝန်ပဖငေ်ာ့ ေှ ဒနစဉ်ဖမ််းခံေ

၂၁၇၄ (မ)     မဖ ျု်း မ ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၂၃၊ ဧေော 

(၁၄) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဆနဒထုတ်ဒဖေ်ာေင််း သပ တ်မဖ ျုခ င််းခံေမပီ်း လမ််းထ သ ုို့ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၇၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၆၁၉၊ ဧေော 

(၁၄) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဆနဒထုတ်ဒဖေ်ာေင််း သပ တ်မဖ ျုခ င််းခံေမပီ်း လမ််းထ သ ုို့ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၇၆ (မ) စ ု်းပပလ ှုင် မ ဦ်းမ  ျု်းပမတ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၃၆၊ 

ပတတပမော်းလမ််း၊ ဌ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၂၁၇၇ (ဒမောင်) ဝင််းန ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒင ဟန်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော 

(၁၉) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ



၂၁၇၈ (မ) ခြ်ယုမ န် မ ဦ်းကြည်လှ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၁၄၊ ဧေော 

(၁၉) လမ််း၊ ည 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၂၁၇၉ (မ) ဥမမောဝင််း မ ဦ်းထ န််းေင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၆၊ 

စပယ်လမ််း၊ 

ဉောဏေပ်ြ ြ်၊ 

ပုလ မမ ျုွဲ့သစ်၊ ေန်ြုန်

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ်  ဖမ််းခံေ

၂၁၈၀ (ဒမောင်) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၈၈၊ 

ဒဟမဝန်လမ််း၊ ၂၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံဒတောင်ပ ုင််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်

စည်ပင်လမ််းမဒပေါ်တ င် ေ တပ်ဖ  ွဲ့၏ 

မတေော်းဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းပခင််းြ ု ခံခ ော့ေသည်

၂၁၈၁ (ဦ်း) ြ ုြ ုလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(ဋ) ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၈၂ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာစန််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စမ််းဒေတ င််းလမ််း၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၈၃ (မ) သ မေ်ာ့သီေ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တဒြောင််း(၄)လမ််း၊ 

(၅)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၈၄ ဒ ါြ်တော ခ မ််းဒပမော့လင််း မ
Civilian (General 

practitioner)
၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ တ်ခ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
စစ်တပ်မှ သ မ၏   မ်ြ ုစီ်းနင််း၍ ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၁၈၅ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၄၀၄)၊ 

ဒေွှေလင််းယုန်လမ််း၊

 ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၁၈၆ (ြ ု) ငယ် ြ ော်း မောဃ လ မှုြ ညီဒေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ုပ်စုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်သ မ ော်း၏  ောပနြ ု 

 ြ  ညီမဒပ်းဟု ဒကြညောခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၁၈၇ (ြ ု) တ ်း ြ ော်း ပါေမီ လ မှုြ ညီဒေ်း သင််း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ုပ်စုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်သ မ ော်း၏  ောပနြ ု 

 ြ  ညီမဒပ်းဟု ဒကြညောခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၁၈၈ (ြ ု) တရုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ပပစ် ဏ် (၁) လ

ြ  ျုြခမီမမ ျုွဲ့၊ 

သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြ်ပ ုို့ဒဆောင်မပီ်း  ပပန်တ င် 

ြော်းြ ုဆီပဖညေ်ာ့ဒနစဉ် 

ြောဖ  ်းသတ်မှတ်ခ  န်ဒြ ေ်ာလ န်သ ော်းသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

၂၁၈၉ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ပပစ် ဏ် (၁) လ

ြ  ျုြခမီမမ ျုွဲ့၊ 

သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

လ နောြ ု သ ော်းဒေောြ်ပ ုို့ဒဆောင်မပီ်း  ပပန်တ င် 

ြော်းြ ုဆီပဖညေ်ာ့ဒနစဉ် 

ြောဖ  ်းသတ်မှတ်ခ  န်ဒြ ေ်ာလ န်သ ော်းသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

၂၁၉၀ (ြ ု) ခ မ််းမင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၇ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၅၀/၈၉၈) 

(ခ)၊ နုဝါလမ််း၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ြန်သောယောသပ တ်ဒကြောင််း မဖ ျုခ  စဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေ



၂၁၉၁ (ြ ု) ခ စ်ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၇ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၄၃၀/ြ)၊

 ပ ုမော (၃) လမ််း၊ 

၄၉ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဆနဒပပဒနစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၉၂ (ြ ု) ခင်စ ု်း ြ ော်း/၅၃ ဦ်းစ ု်းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၀၉၉)၊ 

ဧေော (၁၉) လမ််း၊ 

ညေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု ထမင််းဘ ်းဒဝဒနေင််း ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၉၃ (ဒ ေါ်) ကြည်ကြည်လ င် မ/၅၆ ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၉၄)၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်လမ််း၊ 

(၄၀) ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

သပ တ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ င််းစဉ် 

 နီ်း နော်း၌ေှ ဒနသညေ်ာ့ တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၉၄ (မ)     ဒထ ်း မ/၂၉ ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၈) H၊ 

မဟောမမ ျုင်  မ်ေော၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒ ်းဝယ်ထ ြ်ေင််း ြန်သောယောပန််းခခံ နီ်း၌ 

သပ တ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၉၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒ ောင်ဝင််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၃၈)၊ 

 ောသောဝတီလမ််း၊ ၂

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒ ်းဝယ်သ  မြ ု ဆ ုင်ြယ်ြယ်ေီပ ုို့ေင််း 

ြန်သောယော နီ်း၌ သပ တ်မဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၂၁၉၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း/၁၉ ဦ်းစ ု်းလ င်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဆနဒပပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် ထုတ်ခ ုင််းေော

 မထုတ်ဒပ်းသပဖငေ်ာ့ တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းမပီ်း 

ပုန််းခ ုသညေ်ာ့ြဒလ်းမ ော်းနှငေ်ာ့ တ  မ သော်းစု ၃ ဒယောြ်ပါ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။ ထ ုို့ ပပင် ေောဘောြ ည်မ ော်းပဖငေ်ာ့ 

  မ်ထ သ ုို့ ပစ်ခတ်ထော်းခ ော့မပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ ော့ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၁၉၇ (ဦ်း) စ ု်းလ င် ြ ော်း/၅၃ ဦ်းဒ ်းသ ယ်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်

ဒန  မ်တ င် ဆနဒပပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် ထုတ်ခ ုင််းေော

 မထုတ်ဒပ်းသပဖငေ်ာ့ တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းမပီ်း 

ပုန််းခ ုသညေ်ာ့ြဒလ်းမ ော်းနှငေ်ာ့ တ  မ သော်းစု ၃ ဒယောြ်ပါ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။ ထ ုို့ ပပင် ေောဘောြ ည်မ ော်းပဖငေ်ာ့ 

  မ်ထ သ ုို့ ပစ်ခတ်ထော်းခ ော့မပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ ော့ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။



၂၁၉၈ (ဒ ေါ်) စန််းစန််းဝင််း မ/၅၀ ဦ်းလှခ ုင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၁၁/ဋ)၊ 

ဥဇဇောနော (၈) လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဆနဒပပလ ငယ်မ ော်းပုန််းခ ုဒနစဉ် ထုတ်ခ ုင််းေော

 မထုတ်ဒပ်းသပဖငေ်ာ့ တံခါ်းြ ုဖ ြ်ဆီ်းမပီ်း 

ပုန််းခ ုသညေ်ာ့ြဒလ်းမ ော်းနှငေ်ာ့ တ  မ သော်းစု ၃ ဒယောြ်ပါ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။ ထ ုို့ ပပင် ေောဘောြ ည်မ ော်းပဖငေ်ာ့ 

  မ်ထ သ ုို့ ပစ်ခတ်ထော်းခ ော့မပီ်း ဒသ ်းြ ြ်မ ော်း 

ဒတ ွဲ့ေှ ခ ော့ေသလ ု   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်းြ ုလည််း 

ဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၁၉၉ (ဒမောင်) ဒဝယံဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဆန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၇/ြ၊ 

ဒေွှေသဒပပလမ််း၊ ၅၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒတောင် ဂုံသစ်ဆ ုင်ဒြ ွဲ့တ င်  ဖမ််းခံေပခင််း

၂၂၀၀ (ဒမောင်) လ ှုင်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၀၁ (ဒမောင်) ပမငေ်ာ့ပမတ်ဒ ောင်
ြ ော်း/ 

၁၆နှစ်
ဦ်းတင်ထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၂ (ဒမောင်) ထြ်ဒဝယံ
ြ ော်း/ 

၁၉နှစ်
ဦ်းတင်ထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၃ (မ) ဆုမ န်မဖ ျု်း မ/ ၂၃နှစ် ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၄ (မ) ဒမသကြသန် မ/ ၂၄နှစ် ဦ်းခင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလတ်
ြ ော်း/ 

၃၃နှစ်
ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ်
ြ ော်း/ 

၂၃နှစ်
ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း
ြ ော်း/ 

၄၂နှစ်
ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၈ (ြ ု) ဒတဇောဒ ောင်
ြ ော်း/ 

၃၃နှစ်
ဦ်းဝင််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၀၉ (ြ ု) သ ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၂၁၀ စ ုင််းထ န််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၂၁၁ (ြ ု)  ောြောမင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၂၁၂ (ြ ု) ပမတ်ထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၂၁၃ (ြ ု) သုတဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၂၂၁၄ (မ)    ဒမေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ခ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ 

ေြ်ဒနို့တ င် 

ဒထောင် ဏ်တစ်နှစ် 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒမေ်ာလမမ ျုင်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၂၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၂၁၆ (မ) ခ စ်စုစ ု်းစံ မ/၂၅ ဦ်းသန််းေီ  ေပ်သော်း ၁၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ု်းခ  ွဲ့ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒခ ောင််းဆုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၂၁၇ (ကှိ)ု ဘှိဘုှိထု နး် က ေား  ရပ်သေား ၁၀- တ်-၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မမ ောကဥ်ကကလောပမ ှိျုြို့

နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

မမ ောကဥ်ကကလောပမ ှိျုြို့နယ၊်  (ဋ) ရပ်က က ု်ပ်ခ ျုပ်မရး  း

 သရူထ နး်ကှိလုောဖ ်းရော    ှိသည့် ်တ က် 

က နး် ောမရး မကောငး်မသော မဖ  င့်ည် မဖစ်သူ  

ကှိဘုှိဘုှိထု နး် ေားဖ ်းဆ းမပ း   မဖ ေားမပနလ် တ၍် 

ည မဖစ်သ ူေားဆကလ်ကခ် ျုပ်မ  ောငထ်ေားဆမဲဖစ်ကော  

တရေားစ ဲဆှိရုနမ်ပငဆ်ငလ် ကရ် ှိသည။်

၂၂၁၈
(ြ ု) စ ု်းဝင််း (ခ) ြ ုေှန်ပ  

(ဝါြဒလ်း)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီလ ၁၀ ေြ်ဒနို့၊ ၂၀၂၁

 ခုနှစ်တ င် 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ 

ဒထောင် ဏ် ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခံခ ော့ေသည်။

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။ ဒေပ ဆေောဒတေ်ာ 

နှငေ်ာ့  တ  ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၁၉ (ြ ု) စန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမောင််းတ ုင်ေပ်၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၂၂၀ (ဦ်း) မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ုဆနိ်ု့ြ င် ဆနဒပပတ ော့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၂၂၁ (ဒမောင်) သန််းန ုင်လင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၂ (ဒမောင်) မ ု်းသြ်လ င် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၃ (ဒမောင်) ခ ုင်မင််း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းတင်ကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၄ (ဒမောင်) ဒဝယံဒဇေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၅ (ဒမောင်) သန််းဝင််းလ ှုင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၆ (ဒမောင်) ဇင်မင််းထ န််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒလ်းဒထောငေ်ာ့ြန်
စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။



၂၂၂၇ စ ုင််းဝဏဏ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၈ (ဒမောင်) ေန်ေှ န််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ု်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၂၉ (ဒမောင်) ဝ ုင််းခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၃၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၃၁ (ဒမောင်) သီဟန ုင် ြ ော်း/၂၄  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆပ်သော်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုခ  ျု်းဖ ြ်စီ်းနင််း၍ သ ူ့ ော်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၂၃၂ (ြ ု) သြ်ဒနောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၃ Sai Swan Kyein Mao ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၄ စ ုင််းဆ ုင်ဖ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၅ (မ) ပဖ ပဖ သဉ္ဇောကြ ယ် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၆ (မ) သီတောဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၇ (မ) သ ဇောဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၈ (မ) ဇောနည်စ ု်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၃၉ စ ုင််းဒ ောင်ကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၀ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၁ (ဦ်း) သော င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၂ (ဦ်း) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၃ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ေှ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

ဒပမောြ်ပ ုင််း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၄ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၁၀)၊ 

ြောြ ယ်ဒေ်းပစစည််းစြ်ရုံ

တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းလှမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၂၄၅ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ်(၁၀)၊ 

ြောြ ယ်ဒေ်းပစစည််းစြ်ရုံ

တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းလှမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၆ (မ) ခင်ဇောပခည် မ/၂၃ ဦ်းစ ု်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၁ လမ််း၊ ၉၀-၉၁ 

လမ််းကြော်း၊ 

ဒ ောင် ဒပမသောဇံမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၇ (မ) ခ ုင်ဇင်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၄၉ (ဒမောင်) မ ုဟန် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့ ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၁ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ်သ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း ၁၀၄၊ တ ုြ် 

၄၊ ဒ ပ ဒတောြ် ၁

 လမ််း၊ 

ယုဇနဥယ ောဉ်မမ ျုွဲ့ဒတ

ဆနဒပပသညေ်ာ့ဒနေောဒဘ်းတ င် ြ မ််းဝယ်ေန် သ ော်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၂၅၂
(ြ ု) သ န််းသန််းမင််း (ခ) 

စည်တ ု်း
ြ ော်း ဦ်းစံမင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)၊ ၁၄၅

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၅၃ (ြ ု) မဖ ျု်းမောန်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့သစ် (ြ) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေလည်ဒြ ောင််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၄ (ြ ု) သြ်ဒ ောင်ပ ုင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းြ င်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်း (၁) 

လမ််း၊ 

ြျွန််းသောယောနယ်ဒပမ

 (၁)၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပ ုင်ဝင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒစတီ ၄ လမ််း၊

 မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၆ (မ) ပပခင် (ခ)   ပ ု မ/၂၄ ဦ်းပမတင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စီမံြ န််း ၃ လမ််း၊ 

ဒြ ောင််းကြီ်းစု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၇ (ြ ု) သ ေဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်လတ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မီ်းေထော်းဝန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၅၈ (ြ ု) တင်မ ု်းလ င် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းလ င်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောဒစတီ ၄ လမ််း၊

 မဟောဒစတီ 

ြန်ဒြ ောင််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၂၅၉ (မ) စနဒောဝင််း မ/၃၅ ဦ်းပန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃၆၁)၊ 

ပပည်ဒတေ်ာဒ ်း (၁)

 လမ််း၊ 

ရုံ်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၀
(ြ ု) သုတထင်ြ ု (ခ) 

ြ ုသုတ
ြ ော်း/၂၇ ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေသောဒလ ောင််းဘုေော်း

ဒေှွဲ့၊ မောဃလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမဖ ျု်းဟ န််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မီ်းေထော်းဝန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၂ (ြ ု) ဒတဇော ြ ော်း/၂၆ ဦ်းသြ်လ င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခမောလမ််း၊ 

ဒေွှေသောဒလ ောင််းပ ုင််း၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၃ (ဦ်း) ေ ဒနောင်ထြ် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းလှခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ု်းဒလ်းစု ၁ လမ််း၊ 

မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၄ (ြ ု) ြ ုြ ုဒမောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၅ (ြ ု) ဒဇယ ောထ န််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းထ န််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၆ (ြ ု) သ န််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း မှတ် ၂(ဂ)၊

 

မဟောဒဆတီလုေော်းဝ

င််း၊ မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၇
(ြ ု) စည်သ ဒ ောင် (ခ) 

စည်သ 
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောမမ ျုင်, 

ပမနနဒောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၈ (ြ ု) ဝင််းြ ုြ ုမ  ျု်း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဇင် (၁) လမ််း၊ 

  ုဘီတန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၆၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒသောင််း ြ ော်း/၅၈ ဦ်းပမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒတောင်၊ 

စ န်လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၀
(မ) သ မေ်ာ့သီေ စ ု်း (ခ) 

ဒေွှေပမငေ်ာ့မ ုေ်
ြ ော်း/၃၁ ဦ်းသန််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၈)၊ 

ဟံသောဝတီ (၁) 

လမ််း၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၁ (ဒမောင်) ေှ န််းပမတ်မင််း ြ ော်း/၁၅ ဦ်းတငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဝင် ၈ လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေော 

ေပ်ြ ြ်၊၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၂၇၂ (ဒမောင်) လင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၅ ဦ်းဒ ောင်သန််းစ န်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒ ေ်ာဒေွှေ ၂ လမ််း၊

 နန်ဒတေ်ာေော 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း/၁၃ ဦ်းဆန််းလင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဂ ကြီ်းဘုေော်းဝန််း၊

 ဥင်္မမ ျုွဲ့သစ်(၈) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၄ (မ) ဒေွှေေည်ဦ်း မ ဦ်းဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘုေော်းကြီ်း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၅ (ဦ်း) ဒ ်းြ ု ြ ော်း

 ေပ်သော်း(မမ ျုွဲ့ပပဖ ံွဲ့မဖ ျု်းဒေ်းဒြ

 ော ်မတီ) 

လြ်ဒထောြ် ါရ ုြ်တော

၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၂၂၇၆ (ြ ု) ဆန််းဦ်း (ခ) ဟောဂ နီဇီ်းေ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၇၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း 

လဘြ်ေည်ဆ ုင်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သညေ်ာ့ တ ြ်ဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်ြ ု 

မသ ေပါ။

၂၂၇၈ (မ) စုလ ှုင် မ
 ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း 

လဘြ်ေည်ဆ ုင်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သညေ်ာ့ တ ြ်ဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်ြ ု 

မသ ေပါ။

၂၂၇၉ (မ) နု မ
 ေပ်သော်း (ဒင နန််းစ ု်း 

လဘြ်ေည်ဆ ုင်)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်း 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ်မှ မည်သညေ်ာ့ တ ြ်ဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်ြ ု 

မသ ေပါ။

၂၂၈၀ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစန််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆယေ်ာ့တစ်မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

သ ၏ ဖခင်ြ ု ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော ဖခင်ြ ု မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ 

သ ူ့ ော်းဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၂၂၈၁ (ဒမောင်) စ ု်းဝင််းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂ မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

သ ၏ ဖခင်ြ ု ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော ဖခင်ြ ု မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ 

သ ူ့ ော်းဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၂၂၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဖုန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၃ (ြ ု) ညီလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၄ (ြ ု) ဒန ဦ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုမနလမ််း၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၅ (ြ ု) စည်သ လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁

သထုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒဇယ ောမ န်(၁)လမ််း၊

 ြ  ျုြထ ျုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၆ (ြ ု)  ံော့ထ ်းဒ ောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း ( ဂုံ-၁ 

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း)
၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၄၉)လမ််း၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၂၈၇ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟော

င််း)

၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆယ်မ ုင်ေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ်တပ်မှ  ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၈ (ဒမောင်) ေှ န််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၂၈၉ (ြ ု) စ ု်းမင််းထ န််း ြ ော်း/၁၆ ဦ်းလှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၈၊ 

လမ််းမဒတေ်ာလမ််း၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဆနဒပပေင််း  ဖမ််းခံေပခင််း

၂၂၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၄၊ 

သီေ ဒဇတောလမ််း၊ 

ဇဝနေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဆနဒပပေင််း  ဖမ််းခံေပခင််း

၂၂၉၁ (ြ ု) ခနိ်ု့ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြ်န ုင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဆနဒပပေင််း  ဖမ််းခံေပခင််း

၂၂၉၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဆ  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၉၃ (ြ ု) စ န်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၉၄ (ြ ု) ကြည်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒလ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၉၅ (ြ ု) မဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းြ င်  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၂၉၆ ခ န်ဝင််းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၂၉၇ ခ န်သန််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၂၉၈ (ြ ု) သ ေဖုန််းေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒပမောြ်

ပ ုင််း။

၂၂၉၉ (ဦ်း) ဝင််းထ န် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ေ  ုပ်စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၃၀၀ (ဒ ေါ်) န  ွဲ့န  ွဲ့ဒ ်း မ ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ေ  ုပ်စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၃၀၁
(ြ ု) ဇင်မင််းြ ုြ ု (ခ) 

ဂ  န ုြ်ခန််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၃၀၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််း (ခ) ဝတုတ် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၂-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒ ောင်ဒဇေ်ာမ ု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၃၀၃ (ဒမောင်) ထင်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတဇောခင်ဦ်း(၅)လမ််း

၊ ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၄ (ြ ု) မင််းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၅ (ြ ု) သန််းဦ်း (မင််းကြီ်းည ျု) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၆ (မ) ပမပမစ ု်း (မင််းကြီ်းည ျု) မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၈ (ြ ု) ညောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၀၉ (ြ ု) ဒပေါ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၀ (ဦ်း) မ  ျု်းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၁ (ဒမောင်) ဝဏဏထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လယ်ြျွန််း၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၂ (ြ ု) ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၃ (ြ ု) လောလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၄ (ြ ု) ဂ လော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၅ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝြ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၆ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေခ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၁၇ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၃၁၈ (ြ ု) ခ စ်မှ ်း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းသန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ဒမေ်ာေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

လြ်လုပ်ဂတ်စ်ဒသနတ်ပပျုလုပ်သည်ဟု သံသယပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၃၁၉ (ြ ု) သီဟထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ုလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၂ (မ) သန််းသန််းဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၃ (ြ ု) ညီညီဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာထြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောယောဒ ်းေပ်ြ ြ်

၊ ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၅ (ြ ု) ဖ ု်းသော်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)  ုတ်ဖ ုေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၆ (ြ ု) ဖ ု်းဒြ ေ်ာဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၇)  ုတ်ဖ ုေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၇ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀) 

ဒ ်းဒစတီေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၀) 

ဒ ်းဒစတီေပ်ြ ြ်၊

 ဒခ ောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၂၉ (ြ ု) ေ ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၀ (ြ ု) ဒစောေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၁ (ြ ု) ဟ န််းဝဏဏဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၂ (ြ ု) ဒဝမဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၃ (ြ ု) ေ ဝင်ေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၃၃၄ (ြ ု) စည်သ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၅ (ြ ု) သ ေ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ လမ််း၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၂၃၃၆ (ြ ု) ထ ဋ်ဒခါင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၇ (ြ ု) မဖ ျု်းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၈ (ြ ု) ဉောဏ်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၁ x ၉၁ လမ််း၊ 

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၃၉
(ဒမောင်) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ (ခ) 

ဒ ောင်တင်ဒထ ်း
ြ ော်း/၂၅

 ေပ်သော်း (ဒမတတောလြ်ြမ််း

  ဖ  ွဲ့)
၁၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM ြ ု ဦ်း ဒဆောင်ပခင််း၊

၂၃၄၀ (မ) လ ော့လ ော့ပမငေ်ာ့ မ/၃၂ ဦ်းပမဦ်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ပ်စစ်ဝန်ထမ််း  မ်

ေော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၄၁ (ဦ်း) တင်မ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်ကြည်  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၃၄၂ (ြ ု) သြ်ပ ုင်ဦ်း (ခ) De De ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒပမောြ်

ပ ုင််း။

၂၃၄၃ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ထ ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ ေန်ြုန်တ ုင််း

 ဒ သကြီ်း

၂၃၄၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင် (ခ) ဝတုတ် ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဓန ဒတော (၆)လမ််း၊ 

(၁)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ဆနဒပပပ     ုင််းြောပပျုလုပ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၃၄၅ (ြ ု) သော်းညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒပပပ  မဖ ျုခ င််းမှုြ ု တ ုြ်ရ ုြ်တင်ဆြ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၄၆ (ြ ု) ထ န််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၄၇ မ ုင််းမ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၄၈ (ြ ု)  ေှည်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၄၉ (ြ ု) ဒဝယံဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၀ (ဦ်း) ဒ ်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၁ (ြ ု) ခ မ််းမင မ််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၃၅၂ (ြ ု) ခ စ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၃ (ဒမောင်) ြ ုန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၄ (ြ ု) ဒဇယ ောလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၅ (ြ ု) ဟ န််းစ ု်းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၆ (ြ ု) စ ု်းသီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၇ (ြ ု) စ ုင််းဆ ုင်မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၈ (ြ ု) ခနိ်ု့ (ခ) သုတဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၅၉ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၆၀ (မ) ခ စ်သ ယ်  ပန   ောဗ ု မ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၆၁ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း/၃၉ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇယ ော(၁)၊ 

သမ န်ဗေမ််းလမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၂၃၆၂ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့သ န််း ြ ော်း/၅၀ ဦ်းဒင လ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်သံေပ်ြ ြ်၊

 ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၂၃၆၃ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့ဒတော၊ 

စံပပဒြ ်းေ ော, 

ဟုမမလင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၃၆၄ (ြ ု) ဟ န််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပ ေ်ာဘ ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မ တထီလောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယ်သ ုို့ စော ုပ်သ ော်းဒေောင်စဉ် 

ဒပ ေ်ာဘ ယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၆၅ (ြ ု) သြ်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပ ေ်ာဘ ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မ တထီလောမှ ဒပ ေ်ာဘ ယ်သ ုို့ စော ုပ်သ ော်းဒေောင်စဉ် 

ဒပ ေ်ာဘ ယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၆၆ (ြ ု) ထ န််းဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းသောေင်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၃၆၇ (ြ ု) မင််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၃၆၈ ခ န်ပမတ်ပပညေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၃၆၉ ခ န်ထြ်ပပညေ်ာ့စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)



၂၃၇၀ (ြ ု) မင မ််းခ မ််းဦ်း (ခ) ငယ်ကြီ်း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဝင််းဗ ုလ်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၉ လမ််း၊ 

ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၁
(ြ ု) သန််းထ ဋ်ဒ ောင် (ခ) 

ြ န်ဒြ ောင််း
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းလ ှုင်တင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ကြီ်းစုေပ်ြ 

ြ်၊ တ ု်းခ  ွဲ့ ၃ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၂
(ဒမောင်) ထြ်ဒဝဒ ောင် (ခ)

 ြ ုထြ်
ြ ော်း/၁၆ ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္မမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ဗထ ်းလမ််းဆုံ၊ ၇ 

ေပ်ြ ြ်၊ ေ ြုန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၃ (ဦ်း) စန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၄၄ ဦ်းတ ု်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၁၈ 

လမ််း၊ ေှင်ဒစောပု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၄ (ဒမောင်) မဖ ျု်းမင မ််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၅ ဦ်းသြ်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၁၈ 

လမ််း၊ ေှင်ဒစောပု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၅
(ြ ု) ဒနထြ်လင််း (ခ) 

ြ ုထြ်
ြ ော်း/၂၃ ဦ်း ုန်စ ု်း  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၅ လမ််း၊ 

ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၆ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်းမ ု်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းည ျု  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၇ လမ််း၊ 

ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၇ (ြ ု) သြ်ပ ုင်စ ု်း (ခ) ဂ ောမ န််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု ၅ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း/၄၃ ဦ်းဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၁၆ လမ််း၊ 

ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၇၉ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ဒဖပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပ်ြဒလ်းလမ််း ဝ ု

င််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း၊

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၀ (မ) ဆုပမတ်ဒဇေ်ာ မ/၂၆ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြလ ောဏီ ဒနောြ်မ

င််းလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၁ (ြ ု) လ င်ဒမောင်သ န််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြောင််းပမတ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းလ ဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂)၊ 

 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၃၈၃ (ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၇၃၇ (ခ)၊ 

ဒမတတောေှင်လမ််း၊ 

 ဒေှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ်၊

 သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၄
(ဦ်း) ဉောဏ်ဝင််းပမငေ်ာ့ 

ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၇၃၇ (ခ)၊ 

ဒမတတောေှင်လမ််း၊ 

 ဒေှွဲ့ ၇ ေပ်ြ ြ်၊

 သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၅ (ြ ု) မ ှုင််းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုတ်ပပင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၃၈၆ ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒမောင်ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာသည် 

ညောဘြ်မ ြ်လုံ်းဒပါြ်ထ ြ် ဏ်ေော 

ဦ်းဒခါင််းခ ံ ြ်၍ခ  စ တ် ဏ်ေောတ ုို့ပဖင်ော့   ပ်ယောထ လ ၍

 ထမင််းလ  မစော်းန  င် လမ််းလည််း 

ဒြောင််းဒြောင််းမဒလ ောြ်န  င် စြော်းပင် 

ဒြောင််းဒြောင််း မဒပပောန ုင်ဒကြောင််း မ ခင်ပဖစ်သ မှ 

ဆ ုသည်။

၂၃၈၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့တင်  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၂၃၈၈ ဝင််းထြ် (ခ)  လီ ြ ော်း ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် ၃

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု မီ်းရ ှုဖ ြ်ဆီ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။

၂၃၈၉
(ြ ု) ဒ ောင်ဆန််း (ခ) 

ေောမ တ်တ လော
ြ ော်း ဦ်းလှဝင််း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် ၃

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု မီ်းရ ှုဖ ြ်ဆီ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။

၂၃၉၀ (ြ ု) သီဟန ုင် (ခ)  ဇစ် ြ ော်း ဦ်းမ ု်းဒဆ  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် ၃

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု မီ်းရ ှုဖ ြ်ဆီ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။

၂၃၉၁ (ြ ု) ဝင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းမ ု်းဒဆ  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် ၃

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု မီ်းရ ှုဖ ြ်ဆီ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။

၂၃၉၂ (ဒ ေါ်) မ မ ပမငေ်ာ့ မ ဦ်းဘထ န််း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် ၃

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု မီ်းရ ှုဖ ြ်ဆီ်းဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။



၂၃၉၃ (ြ ု) ဝင််းထ ုြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဧမပီလ ၅ ေြ်ဒနို့တ င်  

ဒထောင် ဏ် ၃ နှစ် ြ ု  

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၃၉၄ (မ) ထြ်ထြ်ခ ုင် မ/၂၄ ဦ်းြုလော်းကြီ်း  ေပ်သော်း ၁၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်

မင််းတစု၊ 

ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

၂၃၉၅ (ြ ု) မန််းလ င် ြ ော်း ဦ်းစ န်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၉၆ (ြ ု) ေ ထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၉၇ (ြ ု) ဒပပမင မ််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းေ မ်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၉၈ (ြ ု) စ ု်းစ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၃၉၉ (ြ ု) တင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၀၀ (ြ ု) ဒဝယံစ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ
ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၂၄၀၁ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၂၄၀၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောဦ်း (ခ) ြ ုပ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၂၄၀၃ (ြ ု) မ ု်းစြ် (ခ) မ ု်းစြ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၂၄၀၄ (ြ ု) တင်မ  ျု်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၀၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)
၂၄၀၆ သြ်န ုင်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၀၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမခလောေပ်၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၀၈ (ြ ု) ခ စ်ဦ်း (ခ) ဒဝလင််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းပမဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်မဂသလောေပ်၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၀၉ (ဦ်း) မ ု်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒေွှေလှ  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီ်းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဒနပ ြုန််း ုပ်စု၊ဝမ််း

တ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၂၄၁၀ (ဒမောင်) ဆန််းသြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၉ ဦ်းေ လ င်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မမ ျုွဲ့သစ် ၂ ေပ်ြ ြ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၁၁ (ဒမောင်) ဘုန််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်ဆန််းသ န််း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒပမောြ် 

ဝတ်ဒြ ောင််းလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၄၁၂ (ြ ု) စည်သ မဖ ျု်း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)

ေခ ုင်ရ ု်းဒလ်း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ထန််းတပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၄၁၃ (ြ ု) တင်ြ ုဝင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းကြည်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)

ေခ ုင်ရ ု်းဒလ်း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ထန််းတပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၄၁၄
(ြ ု) ဒတဇောဒြ ေ်ာ (ခ) 

  ု်းတုတ်
ြ ော်း ဦ်းသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၁၆-မတ်-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒဇေ်ာမင််းဦ်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ခေမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၁၅ (ြ ု) သ န််းဘ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီတောေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၁၆ (မ)   န ုင်(ခ) နန််းသီေ ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနောြ်ဆုံ်းေပ်ြ 

ြ်၊ မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၁၇ (မ) ဇင်မ  ျု်းသ မ/၁၁  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လမ််း တ င််းသ ုို့ 

ဝင်လောခ  န်တ င် ဖုန််းဒြောြ်ြ ုင်လ ုြ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၄၁၈ (မ) ထ ယ်နုပန် မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၁၉ (ဒ ေါ်) ဒဝဒဝ မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၉)၊ 

သီေ လမ််း၊ 

ဒဖောော့ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်တပ်မှ   မ်ြ ုစီ်းနင််းဝင်ဒေောြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၂၄၂၀ (မ) စန််းစန််းန န််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၂၁ (Ko) Lal Rawng Bawla ြ ော်း U laineichhunga  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၂၂ (ြ ု) ဒ ောင်သ မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃)၊ 

ဝါ်းရုံေပ်ြ ြ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ဝါ်းရုံေပ်တ င် 

ပစ်ခတ်ခံေမပီ်းဖမ််းဆီ်းခံေခ ော့သည်။

၂၄၂၃ (ဒမောင်) ပမတ်မင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၂၄ (ဒမောင်) ဟ န််းထြ်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၂၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဇောဦ်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၂၆ (ြ ု) တင်န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်မင််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၂၇ (ြ ု) ဟ န််းဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၂၈ (ြ ု) မင််း ောင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။



၂၄၂၉ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်း ြ ော်း ဦ်းပမဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၃၀ (မ) စန််းစန််းမ ု်း မ ဦ်းည နိ်ု့ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၃၁ ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် (ခ) ခ စ်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ
ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၃၂ (မ) စန််းဒ ်း (ခ) (မ) မီ်းဂန််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM 

ဝန်ထမ််းမ ော်း ော်းဒင ဒကြ်းပံော့ပ ု်းြ ညီသ ဟုသတင််းေသပဖ

ငေ်ာ့  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်

၂၄၃၃ (ဦ်း) ဒ ်းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၃၄ (ြ ု) သောထ ်း (ခ) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်း 

နန််းမ န်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၄၃၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝင််းြဒဖေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

၂၄၃၆ (ြ ု) စ ု်းမင််းလတ် (ခ) သောဝ ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒ ောင်ဘောဒလ  ေပ်သော်း ၁၇-မတ်-၂၁ ပု ်မ- ၅၀၅ (ြ)

၂၈ေြ် ဒမလ ၂၀၂၁ တ င်

 ဒထောင် ဏ် (၂) နှစ် 

ခ မှတ်လ ုြ်သည်။

 မှတ် ၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

စ န်ပန််းပပောလမ််း၊ 

ပုဒလောမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၂၄၃၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်း 

နန််းမ န်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၄၃၈ (ြ ု) မ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း(NGO) ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
NLD ပပန်ကြော်းဒေ်းတောဝန်ခံ ြ ုကြည်တ ု်းနှငေ်ာ့  တ  

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၃၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဝင််း (ခ) ဒြ ေ်ာကြီ်း ြ ော်း ဦ်းခ င်ခ ြီ တ်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၀ (ဦ်း) တင်ြ ု ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၇၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၁ (ဦ်း) ထ န််းထ န််းခ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၂ (ဦ်း) န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဟန်စ န်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၃
(ြ ု) ဘ လီ (ခ) (ြ ု) 

လင််းဒမောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၄ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် (ခ) ဒ ောကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေ နမ်ေမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၅ (ဦ်း) စ ု်းသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတဇောခင်ဦ်း၊ ၄ 

လမ််း၊ 

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၄၄၆
(ြ ု) န ုင်မင််းထ န််း (ခ) 

 ောမတ်ခံ

ြ ော်း/ ၃၂

 နှစ်
 ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သ သည်ညဘြ် ြင််းဒစောငေ်ာ့ဒနစဉ် 

စစ်သော်းနှစ်ဒယောြ်သည် 

သ ူ့ြ ုပမင်မပီ်းဖမ််းဆီ်းေန် ဒနောြ်မှလ ုြ်ခ ော့သည်။ 

ထ ုို့ဒကြောငေ်ာ့ သ သည်   မ်တစ်  မ်ထ သ ုို့ဝင်ပုန််းဒနစဉ် 

စစ်သော်းမ ော်းမှပမင်မပီ်း  မ်ထ သ ုို့လ ုြ်ဝင်လောခ ော့သည်။ 

စစ်သော်းမ ော်းြ 

မထ ြ်လောလ င်ြဒလ်းမဒလ်းတစ်ဒယောြ်ြ ုပစ်သတ်

မယ်လ ုို့မခ မ််းဒပခောြ်မပီ်းဒပပောဆ ုခ ော့သည်။ 

ထ ုို့ဒကြောငေ်ာ့သ သည်  မ်ထ မှထ ြ်လောခ ော့ေမပီ်း 

ထ ုို့ဒနောြ်သ ၏ဒခါင််းြ ုဒသနတ်ပဖငေ်ာ့ရ ုြ်နှြ်ခံေမပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဝယံဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်သ )
၁၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၈ (ြ ု) တ ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်သ )
၁၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၄၉ (ြ ု) ဝင််းလတ်ဒထ ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်သ )
၁၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၅၀ (ြ ု) ေောဇောထ န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ဆနဒပပပ  ဦ်းဒဆောင်သ )
၁၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၅၁ (ဦ်း) ဒဆ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

(ပ  ျုခင်သြ်ရုံ်း ဒစောငေ်ာ့ )
၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မတ်လ ၁၈ ေြ်ဒနို့ 

သန််းဒခါင်ယံ ခ  န်တ င်စစ်တပ်ြဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းခ ော့မပီ်း

 သ သည်ရ ုြ်နှြ်ခံေမပီ်း ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၅၂ စ ုင််းရ ပ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁ ဒထောင် ဏ် (၁) လ
ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၅၃ ဒ ်းမင််း ြ ော်း ဦ်းစ န်တင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၅၄ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ပဖ ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၅၅ ဒ ောင်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၅၆ (ဦ်း) ဒ ်းမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ န်သင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၅၇ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၈-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၅၈ (ဦ်း) ဒမောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၅၉ (မ) ေတနောယု မ
 ေပ်သော်း (KBZ 

ဘဏ်ဝန်ထမ််း)
၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

CDM 

လှုပ်ေှော်းမှုတ င်ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။



၂၄၆၀ (ဦ်း) ဒင ပ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၁ (ြ ု) ညီညီထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်မမ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၄ (ြ ု) သန််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၅ (ြ ု) ညီညီဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
လြ်နြ်ဥပဒ ပု ်မ ၂၁ 

(၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြ်ဒတောေ ော၊ 

 ီပ ယင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း 

Taltaw Village, 

Dabaynn 

Township, 

မ ြန်ကြီ်းေ စခန််း၊  ီပ ေင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဒေွှေဘ ုခရ ုင် 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သကြီ်းတ င်သ သည် 

ေ နှစ်ဒယောြ်ေ ွဲ့ဒသနတ်ဒပ ောြ်ရံှု်းမှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊

 ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

မတ်လ ၁၉ ေြ်ဒနို့ ၁၁ နောေီခ   ခ  န်တ င် 

 ောဏောေှင်မင််းဒနောင်မှ သတင််းဒပ်းမှုဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၇ (ြ ု) မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ထော်းဝယ်ြ င််းဒထောင်ထ င်

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊

 ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

မတ်လ ၁၉ ေြ်ဒနို့ ၁၁ နောေီခ   ခ  န်တ င် 

 ောဏောေှင်မင််းဒနောင်မှ သတင််းဒပ်းမှုဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၆၈ (မ) နီနီဆငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁

  ုြ်ဝန််းြ င််း ေ စခန််းတ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊

 ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

သ မဒယောြ ေ်ာ်းပဖစ်သ ြ ုမဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေ

သည်။



၂၄၆၉ (ြ ု) ခ စ်ညီညီဒသ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁

  ုြ်ဝန််းြ င််း ေ စခန််းတ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒ ောင်သုခ ၂ လမ််း၊

 ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

လောဖမ််းသ ြ ု သ ြ ုမဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၇၀
(ြ ု)ဒ ောင်န ုင်ဦ်း (ခ) 

ဒ ောင်န ုင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၁ (ြ ု)စ ုင််းမဟောဒြ ေ်ာစ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၂ (ြ ု)မင မ််းခ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၃ (ြ ု)စ ုင််းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၄
(ြ ု)ဇောနည််းြ ုြ ု (ခ) 

ပ န်ဒသ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၅ (ြ ု)သီဟမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၄၇၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းလှထ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၇၇ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းသ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၇၈ (ြ ု) ေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းြုလော်းကြီ်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ေောဇသတ်- ၅၀၅(ြ)

ဒေွှေဘ ု ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ောဏောသ မ််းမှုမပီ်းဒနောြ်တ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၂၄၇၉ (ဒ ေါ်) နန််းမင မ််းမင မ််းခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

CDM တ င်ပါဝင်ေန်လံှုွဲ့ဒဆေ်ာပခင််း၊

၂၄၈၀ (ဒ ေါ်) မ မ မော မ  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၄၈၁ ထြ်ဇောနည်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၈၂
ဒ ောင်ဒ ောင် (ခ) 

ဒ ောင်မ  ျု်းမ န်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၈၃ ဒဝမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၁၈၈
ဒထောင် ဏ် (၃) လ

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၈၄ (ဒမောင်) စည်သ ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၄၈၅ (ြ ု) ေောဇောဦ်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၀၂၁

ပပည်သ ပ ုင်

ပစစည််းြောြ ယ်ဒေ်း ြ်ဥ

ပဒ  ပု ်မ ၆(၁)

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ်  ၇

 နှစ် ြ ု စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ပပည်သ ပ ုင် ပစစည််းမ ော်းြ ု ခ ုယ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသည်ဟု စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောထော်းသည်။

၂၄၈၆ (ဦ်း) တင်ေ ထ ဋ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းေ လှ င်  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၈၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဆန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းစန်လင််း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၄၈၈ (ဦ်း) ဒမောင်ကြည် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၈၉ (ဦ်း) ေ လင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းြံဦ်း  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၉၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဌ်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြေ်ာသ ုြ်  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၄၉၁ (ြ ု) ေန်မ  ျု်းန ုင် ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၁၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- ၅၀၅ -

 ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၇ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ဒထောင် ဏ်

 ၁ နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၄၉၂ (မ ောင်) တ ယတ်ောကကှိျုင် က ေား/၂၉ ဦးသနး်ကကှိျုင်
  ရပ်သေား Wavemoney 

 နမ်နင်္ ော
၁၉- တ်-၂၁

ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ှိျုငး်တံမု ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၂၄၉၃ (ဦ်း) န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပ န်ဇလုတ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း 

ဦ်းစ ု်းလ င်  မ်တ င်မေှ ခ ုြ် န ုင်လင််းနှငေ်ာ့သ ၏ညီပဖစ်သ ြ ု

 ဖမ််းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၄၉၄ (ြ ု) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် RTC ဝင််းြ ု ြဒလ်းမမ ျုွဲ့ခံ လ ငယ်တခ  ျုွဲ့ြ 

မီ်းြ င််းမ ော်းပဖငေ်ာ့ သ ော်းဒေောြ် ပစ်ခတ်ခ ော့ပခင််းဒကြောငေ်ာ့ 

စစ်တပ်မှ ဒသနတ်ပဖငေ်ာ့ ပစ်ခတ်စဉ် ြ ုေ မင််းဦ်း၏  

ဒပါင်ြ ု ြ ည်ထ မှန်သပဖငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၉၅ (မ)မ ု်းသနတောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

မတ်လ ၂၀ ေြ်ဒနို့ ညပ ုင််းတ င် ဒြ ောြ်တံတော်း 

 ဒဆောင်ထ ထ  ဝင်ဒေောြ်၍ ရ ုြ်နှြ်ြော 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၄၉၆ စ ုင််းလ င်မ ု်းဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)
၂၄၉၇ ဒြ ေ်ာေ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ လြ်နြ်မှု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၄၉၈ (ဒမောင်) ရ ှုင််းြ ုြ ု ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ြဝမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၄၉၉
(ြ ု) ဒြောင််းပမတ်ထ န််း (ခ)

 ြုလော်း
ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်န ုင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥသော ၃ လမ််း ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၀ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းန ုင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဥသော ၃ လမ််း ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၁
(ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ု (ခ) 

ြ င်ဝှြ်
ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒ ောင်မမ ျုင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဂ ဒလ်း 

ဘုေော်း ဒ လ်းဒ ်းြုန်

 ်း ၅ေပ်ြ ြ်

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၂ (ြ ု) ခ စ်မင််းပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၃ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ  ကြမ််းဖြ် ဝင်ဒေောြ် 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၅၀၄ (ဒမောင်)ဒြ ေ်ာလင််းမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၅ (ဒမောင်)ဝင််းမင််းမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၀၆ (ဒမောင်)သီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၅၀၇ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေပမ ော်း ၂ လမ််း၊

  မှတ် ၄၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုတ်တ ုင််းဒ သ

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ လြ်သန််းတ င် ဏ်ေောေေှ မပီ်း 

ထ ုလြ်သန််း ော်း ပဖတ်ဒတောြ်ပစ်ခ ော့ေသည်။ သ ူ့ ော်း 

စစ်ခုံရုံ်းတ င် စီေင်စစ်ဒဆ်းမည်ဟု သ ေသည်။

၂၅၀၈ (ြ ု) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ပမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေပမ ော်း ၂ လမ််း၊

  မှတ် ၄၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၅၀၉ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ပု ်မ - ၁၉ 

လြ်နြ် ြ်ဥပဒ 
စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

Rider ြော်းစင်တော၊ 

 ဂုံဒေွှေပမ ော်း ၂ လမ််း၊

  မှတ် ၄၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်တပ်မှ ည ၁၀နောေီ ၃၀တ င် 

သ ၏ဒန  မ်သ ုို့ဝင်ဒေောြ်စီ်းနင််းမပီ 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၅၁၀ သင််းစံပယ်မ ု်း မ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း
၂၅၁၁ ဒ ောင်ခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ လြ်နြ်မှု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း

၂၅၁၂ (ဦ်း) ကြည်ဝင််း ြ ော်း/၆၆ ဦ်းဘသန််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒပမောြ်, 

ဒခတတောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၃ (ြ ု) ဒတဇောလင််း (ခ) ငဒတ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းတောဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇ ုင််းဒပမောြ်, 

ဒခတတောလမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၄ (ြ ု) ဆန််းဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၅ (ြ ု) တင်ထ န််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၆ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ်မင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၇ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဦ်း ြ ော်း ဦ်းပမသ န််း  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၁၈ (မ) ခင်ပမတ်န ု်းဦ်း မ/၂၄ ဦ်းတ ု်းလ င်ဦ်း
 ေပ်သော်း (Manager - KBZ 

Bank)
၂၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ုေ မှ ်း 

ဒ ောင်န ုင်မ ု်း 

သဃသြျွန််းမမ ျုွဲ့မေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ/ ၄၀၃၊ 

တ ုြ်(ြ)ေ ပ်သော(၁)

လမ််း၊ 

မ်ဒြ ောင််းြန် ပ ုင််း

(၁)ေြ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

၂၅၁၉ (ြ ု) တင်ဝင််း ြ ော်း/၂၁  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၂၀ (ဒ ေါ်) လ ော့လ ော့ဝင််း မ ဦ်းထ န််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၂၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာန ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၅၂၂ ြ ုပပည်မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟသသောတမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၂၃ (ြ ု)သန််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၄ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ဒထောင် ဏ်

 ၃ နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၅၂၄ (ြ ု) ေ လင််းပမတ် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းသနိ်ု့ဇင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၉)၊ 

(၈)လမ််း၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၂၅၂၅ (ြ ု) မင််းမင််း ြ ော်း/၃၄ ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၃၀)၊ 

ဒတောင်ည ျုလမ််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၂၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၃၇ ဦ်းဆန်နီ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြ ောြ်မ ဒခ ောင််းတ

ဒ  ောင်ေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၂၇ (ဒမောင်) ဘုန််းဆြ် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒတဇောယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘုေငေ်ာ့ဒနောင်လမ််း၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၂၈ (ြ ု) ပပညေ်ာ့သ မ််း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂)၊ (၄)လမ််း၊

 သီေ မမ ျုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၂၅၂၉ (ြ ု) သ ေထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၃)၊ 

စစ်ဒတောင််းလမ််း၊ 

ေန်မ  ျု်းဒ ောင် 

ေပ်ြ ြ်၊ 

၂၅၃၀ (မ) ဒ ်းေတနောမဖ ျု်း မ/၂၄ ဦ်းသ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂၆)၊ 

ပမန်မောော့ဂုဏ်ေည်လမ််း၊

 (၁၃)ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဆန်ေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၂၅၃၁ (မ) ေွှေန််းလ ော့ဦ်း မ/၁၉ ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြမ််းနော်းလမ််း၊ 

 ဆန်ေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၂ (မ) စနဒောဒ ောင် မ/၃၄ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပတတပမော်းတန််းေပ်ြ 

ြ်၊  ဒဘေ်ာေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၃ (ဒ ေါ်) နီနီဝင််း မ/၄၆ ဦ်းသ င်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြ ောြ်မ ဒခ ောင််းတ

ဒ  ောင်ေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၄ (မ) ယုမ မ ဒ ောင် မ/၂၅ ဦ်းတငေ်ာ့န ုင်  ေပ်သော်း (MPT ဝန်ထမ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၂၂)၊ 

(၂)လမ််း၊ 

သီေ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 



၂၅၃၅ (ဒ ေါ်) စန််းမမ ျုင် မ/၃၆ ဦ်း ုန််းခင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပတတပမော်းတန််းေပ်ြ 

ြ်၊  ဒဘေ်ာေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၆ (မ) ပမတ်ပ ု်းဥ မ/၁၉ ဦ်းစန််းယု  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

(၁)လမ််း၊ 

 ဏဏဝါေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၇ (မ) မ ု်းမ ု်းသ မ/၂၈ ဦ်းစန််းဝင််း  ေပ်သော်း (MPT ဝန်ထမ််း) ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဝ ဒြ ေ်ာြ င််း၊ 

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၈ (မ) သင််းသင််းယု မ/၂၃ ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ ဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၃၉ (ဒ ေါ်) ကြည်သန််း မ/၆၇ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒခ ောင််းဒတောင်ေ ော၊ 

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၂၅၄၀
(ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် 

(မသန်စ မ််း)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
စစ်တပ်

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဆ ပ်ကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ဟသသောတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 သြ် ၂၃ နှစ် ေ ယ် ြ ုပပည်မဖ ျု်းဒ ောင်သည် 

ဘယ်ဒပခ  ်းဒ ောြ်ပ ုင််း မပါဒသော ြ ုယ် ဂသါမသန်စ မ််း

 သ ပဖစ်မပီ်း ေန်ြုန် ဆနဒပပမှုမ ော်းတ င် ပါဝင် မပီ်း 

ေ ောပပန်ဒေောြ်ခ  န် တစ်လခနိ်ု့   ကြောတ င် Facebook

  ဒြောငေ်ာ့၌  ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းမ ော်း 

ဒေ်းသော်းခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၂၅၄၁ (ဦ်း) ဆ ုဂ ောမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၂ (ြ ု) တင်ေ်ာ့လှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၃ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၄ (ြ ု) သန််းစ ု်း (ခ) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၅ (ြ ု) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၆ (ြ ု) ဒစောဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၂၅၄၇ (ြ ု) လှမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၄၈ (ြ ု) ဝင််းသ စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၄၉ (ြ ု) လင််းလင််း (ခ) ြ ုလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၀
(ြ ု) ဒ ောင်ထ ဋ်ထ ဋ် (ခ) 

ဒ ောင်ထ ဋ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၅၅၁ (ြ ု) တင်ထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၂ (မ) မ ု်းသီတော မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၃ (မ) နန််းခင်ခင်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၄
(မ)  ညောသ မ (ခ) ဒဝမဖ ျု်းစံ 

(ခ) ြုလော်းမ
မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၅ (မ) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ေပ်သော်းြ ုြောြ ယ်ေင််းဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၅၅၆ (ဒ ေါ်)ညော မ  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်၀၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စြ်ပစ်ြ င််း ၅ 

လမ််း၊ ဘော်း ံ၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၂၅၅၇ (ဒ ေါ်) သင််းသင််းခ  ျု မ ဦ်းဒမောင်သီ်း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၅၈ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်သ ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၅၉ သင််းသင််းဒမေ်ာ မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပုဇ န်ဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၆၀ (ဒမောင်) ရ ှုင််းဘ ုဘ ု ြ ော်း ဦ်းသ န််းတန်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပဖ ဒြ ်းေ ော၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

၂၅၆၁ (ဒမောင်) သ န််းဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းစ န်လင််း  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖေ လမ််း၊ 

ဒြ ောင််းကြီ်းစုေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

၂၅၆၂ (ြ ု) ေ မင််းစ ု်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းစ ု်းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅-

ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥြကံြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဥြကံမမ ျုွဲ့၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၅၆၃ (ြ ု) ဝင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းည နိ်ု့လ င်  ေပ်သော်း ၂၂-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅-

ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥြကံြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဥြကံမမ ျုွဲ့၊ 

တ ုြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၅၆၄ (ြ ု) ဒြောင််းစည်သ ြ ော်း/၂၁ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းပင်ြုန််းကြီ်းြ 

ဒ  ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၂၅၆၅ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။



၂၅၆၆ (ဦ်း) စ ု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုလမ််း၊ 

ြုလော်းကြီ်းစု 

ဒြ ်းေ ော၊ 

လ ှုင်သောယော၊ ေန်ြုန်

ေပ်/ဒြ ်း  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းခနိ်ု့ ပ်သည်ြ ု 

ြနိ်ု့ြ ြ်ခ ော့သညေ်ာ့ 

ဓောတ်ပုံမှတ်တမ််းပဖငေ်ာ့လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၅၆၇ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နီလောလမ််း၊ 

ြုလော်းကြီ်းစုဒြ ်းေ ော

၊ လ ှုင်သောယော၊ 

ေန်ြုန်

ေပ်/ဒြ ်း  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းခနိ်ု့ ပ်သည်ြ ု 

ြနိ်ု့ြ ြ်ခ ော့သညေ်ာ့ 

ဓောတ်ပုံမှတ်တမ််းပဖငေ်ာ့လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၅၆၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ေ 

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေွှေဒတောင်စု 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ဒန  မ် နီ်းတ င် ေ ြဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််းခံေ

၂၅၆၉ (ဦ်း) သန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ ံျုြ ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ဒမ်းစေောေှ ၍ လ ုြ်ခ ော့ပါဟု လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့မ ော်းြ 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း

၂၅၇၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၃လမ််း၊ (၉) 

ေပ်ြ ြ်၊ ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

မည်သညေ်ာ့ တ ြ်ဖမ််းဆီ်းမပီ်း 

ဘယ်ြ ုဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသလ  မသ ေ။

၂၅၇၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်း

ဒသဆုံ်းသ ော်းခ ော့သညေ်ာ့  သြ် ၇ နှစ် ေ ယ် 

မခင်မ  ျု်းခ စ်၏  ြ ုပဖစ်မပီ်း ဒသနတ် င်ပဖငေ်ာ့ 

ဦ်းဒခါင််းြ ုထုရ ုြ်ခ ော့ြော နှ ပ်စြ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။

၂၅၇၂ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့န ုင် ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

လ ူ့ ခ ငေ်ာ့ ဒေ်းဒစောငေ်ာ့ကြညေ်ာ့ 

ြောြ ယ်ဒေ်း (ပုသ မ်မမ ျုွဲ့)

၂၃-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ပုသ မ်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၂၅ မတ် ၂၁ တ င် ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)ပဖငေ်ာ့ စ  ခ ြ်တင်/ 

ပုသ မ်ဒထောင်သ ုို့ပ ုို့။

၂၅၇၃ (ြ ု) ဒနဒဇေ်ာဒထ ်း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းငဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု ၁၂ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၇၄
(ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းလ ှုင်ဝင််း (ခ)

 ြုလော်း
ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းေ ပ်မ န်  မ်ေော၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၇၅ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာသ ေ န် ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

မထြ်ထြ်လင််း၏ခင်ပ န််းပဖစ်သည်။

၂၅၇၆ ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံဆေော) ၂၃-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅၇၇ (ဦ်း) ဒြောင််းထြ်မ  ျု်းကြည် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းကြည်  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၇၈ (ဦ်း) မ  ျု်းကြည် ြ ော်း ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၃-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၇၉ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပတတပမော်းလမ််း၊ (၃၃)

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

သော်းြ ုဖမ််းဆီ်းေော မမ သညေ်ာ့ တ ြ် ဖခင်ပဖစ်သ ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၂၅၈၀ (ြ ု) မင််းထြ်သော ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၅၈၁ (မ) မင မ််းဒ ်းသ မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၈၂ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/ ၄၃  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းပဖ ေပ်ြ ြ်၊

 ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည် ဒတောင်ပ ုင််း

၂၅၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်သင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
  ုြ်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ထ န််းသ မ််း ထော်းသည်။

၂၅၈၄ (ြ ု) ဉောဏ်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း (UCH 

ဒြ ောင််းသော်းဒဟောင််း)
၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၂၅၈၅ (ြ ု) ထ န််းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ေပ်ြ ြ် ဥြကဌဒဟောင််း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်ြ 

ြ်၊

၂၅၈၆ စ ုင််းစည်သ ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(ခခံဒစောငေ်ာ့)(ြဒမဘောဇတ ုင််းသတ

င််းဌောန)

၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၅၈၇ (ဦ်း) ခင်ဝင််း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၈)ေပ်ြ ြ်၊

 ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သော်းပဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ ဖခင်ပဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၂၅၈၈ (ြ ု) စ ု်းတငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းခ စ်စ န်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေငေ်ာ့ဒနောင် 

(၃)လမ််း၊ 

မဇင််းေပ်ြ ြ်၊ 

၂၅၈၉ နန််းဒန ်းဒန ်းလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၂၅၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့မင််း ြ ော်း/၂၄ သ န််းဒဌ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမင်ဒတေ်ာသော ၁ 

လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၁ (ဦ်း) သန််းလ ှုင် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၂ ဒ ေါ်တင်မောခ  ျု မ/၅၃ ဦ်းဝင််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၃ (ြ ု) ခ စ်စမ််းဒမောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဝ ုင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၄ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဝင််း ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဇင််း (၁)လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၅၉၅ (ဦ်း) စ ု်းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၇ ဦ်းစ ု်းမင််း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြည်ဒတေ်ာြုန််း (၂)

 လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၆ ပမဒသ ်း (၆၅) ဦ်းဘြ င်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ န်စံပပ ၃ လမ််း၊ 

ဟသသောြုန််း 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၅၉၇ (ဒ ေါ်) မ ုို့မ ုို့လ င် ြ ော်း ဦ်း နီ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သုံ်းခ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၉၈ (ြ ု) ြ ုြ ုဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒစောဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သုံ်းခ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၅၉၉ Ngun Uk Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၀၀ Ni Iang Len မ  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၂၆၀၁ (ြ ု) မ  ျု်းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-မတ်-၂၁

ဒတောင်င ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၆၀၂ (ဦ်း) မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁

 င််းစ န် (သီ်းသနိ်ု့) 

ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ဇနီ်းပဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ ခင်ပ န််းပဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၂၆၀၃ (ြ ု) ဆည်ဇောမ  ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁

 င််းစ န် (သီ်းသနိ်ု့) 

ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

မ ခင်ပဖစ်သ  ော်းမဒတ ွဲ့၍ သော်းပဖစ်သ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၂၆၀၄ (ြ ု) ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 

၂၆၀၅ (မ) ခ စ်မကြီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 

၂၆၀၆ (မ) သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ ုလ်ထ န််းစံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေပ်ြ ြ် တ င််းသပ တ် ော်းဦ်းဒဆောင်သ 

၂၆၀၇ (ြ ု) ဒ ောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (6BE - Civil) ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ ဒန  မ်ြ ု 

 င် ော်း လုံ်း ေင််းပဖငေ်ာ့ ဝ ုင််း၍ ဒသနတ်ပစ်ဒဖောြ်မပီ်း

   မ်ေှ ပစစည််းမ ော်း ော်း ဖ ြ်စီ်းြော ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၂၆၀၈ ခ စ်မကြီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒပပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ ပပျုလုပ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၀၉ သင််းသင််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒပပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ ပပျုလုပ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၁၀ ဟ န််းမင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗ ုလ်ထ န််းဇံေပ်ြ ြ်၊

 ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်

ဆနဒပပပ  မ ော်းြ ု ဦ်းဒဆောင်၍ ပပျုလုပ်သညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၆၁၁ (ြ ု) မဖ ျု်းဆြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၆
 ေပ်သော်း 

(လ ပ်စစ် င်ဂ င်နီယော)
၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒသနပ်ပဖငေ်ာ့ပစ်ခတ်ခံေ၊ ပုခုံ်းထ / ရ ု်းြ  ျု်း၊ 

မဂသလော ုံစစ်တပ် ရ ု်းဒဆ်းရုံတ င်ထော်းေှ ။

၂၆၁၂ (ဒ ေါ်) သီတောစ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

ြ ဆုံ်း ဦ်းေ ဝင််း၏ သမီ်း

၂၆၁၃ (ဦ်း) ဒမောင်တင်မင မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

၂၆၁၄ (ြ ု) ဒဂေါ်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

ဒြ ောြ်တံခါ်း 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံထော်းေ။

ဒဆ်းရ ု်းခင်ေ ော၊ 

ဒြ ောြ်တံခါ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။
၂၆၁၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့
၂၆၁၆ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာတင်ဝ ုင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့
၂၆၁၇ (မ) ပမငေ်ာ့မောလောဆန််း မ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့
၂၆၁၈ (မ) ြလ ောဦ်း မ ဦ်းသန််းဒင  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့
၂၆၁၉ (မ) စုပမတ်ေတနော မ ဦ်းသြ်ဒဇေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့
၂၆၂၀ (မ) ဖ ်း  မ်စည် မ ဦ်းလှဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  ုင််းဝန်ြ င််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့

၂၆၂၁ (ဦ်း) လှပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၇၀

 ေပ်သော်း (ဆေောကြီ်း၊ 

ဒေွှေဘ ုတြကသ ုလ်၊ 

ဘ မ ဒဗ ဌောန၊  မင မ််းစော်း)

၂၅-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၌ စစ်တပ်နှငေ်ာ့ေ တ ုို့မှ ပစ်ခတ်စဉ် 

ဒြ ောင််းသော်းလ ငယ်မ ော်း 

ဆေောကြီ်း၏  မ်ခခံစည််းရ ု်းဒြ ေ်ာ၍ဒပပ်းကြသညေ်ာ့ 

ပဖစ်စဉ်တ င် ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းပခင််းပဖစ်။

၂၆၂၂ (ဦ်း) သ န််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၆၂၃ (ြ ု) ငယ်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၆၂၄ (ြ ု) နန််းထ ုြ်စ ု်း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းဒေွှေဒြောင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၂၅ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာမဖ ျု်း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာခ  ျု  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၂၆ (မ) ဝင််းထြ်ဒ ်း မ/၂၀ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၂၇ (မ) သ မေ်ာ့ယမုံဖ ်း မ ဦ်းသန််းထ ုြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၂၈ (ဒမောင်) ဉောဏ်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၆၂၉ (ြ ု) ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းသန််းြ န်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၀ (ြ ု) ဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၁ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၂ (ြ ု) ြ ုြ ုစန််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်စန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒ ောငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၄
(ဒမောင်) ဒ ်း (ခ) 

 ီဂ ောဒမောင်
ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၅ (မ) ေှင််းသနိ်ု့ကြယ် မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၃၆ (ြ ု)သန််းဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လမုတန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင် မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၆၃၇ (ဒမောင်) ေ လင််းထြ် ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒ ောင်လင််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၃၈ (ဒမောင်) ဇ  သီဟဒ ောင် ြ ော်း/၂၁ ဦ်းြ ုြ ုဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၃၉
(ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ  (ခ) 

ပပညေ်ာ့စုံ
ြ ော်း/၂၄ ဦ်းမ  ျု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၄၀ (ဒမောင်) ထြ်မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့သန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၄၁ (ဒမောင်) ဒဝမဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဟန်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၄၂ ဝင််းန ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၄၃ (ဦ်း) ဒ ောင်မ  ျု်းသ မ််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၄၄ Van Lian Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၄၅ Van Tha Peng ြ ော်း/၁၄  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၄၆ Cung Khua Hnin ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်



၂၆၄၇ Isaac ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၄၈ Kam Lo ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၄၉ Nun Herh Bik ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၅၀ Paul Van Bawi Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၅၁ Zing Dawt Chin မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၅၂ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင်လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅ မတ် ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း။

၂၆၅၃ (ဒမောင်) ေ ေငေ်ာ့ပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ခ မ််းသော 

ေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၄ (ဒမောင်) သနိ်ု့ဇင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြော  ်း၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၅ (မ) သီေ ယမင််းစု မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောြ်နောခါ်း၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၆ (မ) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့စန််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ေတနောမ န် 

ဒပမောြ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၇ (မ) ဇင်ဇင်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ေတနောမ န် 

ဒပမောြ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၈ (ဒ ေါ်) ဒ ်းဒ ်းပမငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့မ၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၅၉ (မ) ဒမနှင််းသ မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၆၀ (ဒ ေါ်) နုနုစန််း မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၆၁ (ဒ ေါ်) ခင််းစန််းတငေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၂၆၆၂ (ြ ု) ဒပပသောဒမောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၂၆၆၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းထ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၂၆၆၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလ င်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းခင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၆၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဝ ုင််း ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆ (ဂ)၊ 

ဒဇောင််းတန််းလမ််း၊ 

ေှမ််းစုေွ်ဲ့၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 
၂၆၆၆ (ြ ု) စ ုင််းဟ န််းခမ််း ြ ော်း ဦ်းလှဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၆၇ (ြ ု) ဝင််းလ ှုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၅-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒ ောင်န ုင်မ ု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၆၆၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်ဇင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေော) ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ် ဂုံ၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၆၆၉ (မ) သဇင်ဦ်း မ/၁၉ ဦ်းဖ ု်းမီှ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။



၂၆၇၀ (မ) သြ်သြ်မော မ/၃၀ ဦ်းဒြ ေ်ာဇင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်နှငေ်ာ့ ေ မှ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၆၇၁ (မ) ခင်မောန ယ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၆၇၂ (ဦ်း) န ုင်ဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုန််းဒတောဒြ ောင််းလ

မ််း၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း၊

ဒန  မ်တ င် စစ်တပ်မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၂၆၇၃
(ဒ ေါ်) ည ျုည ျုဆငေ်ာ့ (ခ) (ဒ ေါ်)

 ငယ်ဒလ်း
မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

  ုြ်ဦ်း ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ န ယ်ြုန််း၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၂၆၇၄ (ြ ု) ေ  (ခ) ဒနေ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်းဝင််း 

(လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှ

ယ်)

 ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒတောင်င  ြ ဉ််းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပဖ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ပ ခ ်းတ ုင််း

၂၆၇၅ (မ) မ ုို့မ ုို့ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စခန််းမှ  ဏ်ေောေသ မ ော်းြ ု လှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၇၆ (ြ ု) န ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဇင်ဒယေ်ာစော်းဒသော

ြ်ဆ ုင်၊ 

တပင်ဒေွှေထီ်းလမ််း၊

 ဘုေငေ်ာ့ဒနောင်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

 လုပ်လုပ်ဒနဒသော စော်းဒသောြ်ဆ ုင်တ င် 

 ဒကြောင််းပပခ ြ်မေှ ဘ  ဖမ််းဆီ်းသ ော်း

၂၆၇၇ (ဒမောင်) ဒြောင််းစည်သ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၂၆၇၈ (ဒမောင်) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ ြ ော်း/၂၃ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၆၇၉ (ဦ်း) မ ု်းဒင  (ခ) ဒမောင်ဒင ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၈၀ (ဒမောင်) ေ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၈၁ (ြ ု) ဝင််းြ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၈၂ (ြ ု) န ုင်ခ မ််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်ခ ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၆၈၄ (ြ ု) န ုင်ဒဝယံ (ခ) ဒဝယံ ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ -

၅၀၅(ြ)

၂၁ မောသောလမ််း၊ ၁၂

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်ြျွန််းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ



၂၆၈၅ (ြ ု) မင််းဒဇေ်ာဦ်း (ခ) ြ ုေ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၈၆
(ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဝင််း(ခ) 

ဒမောင်ဒဇေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းသန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၈၇ (ဦ်း) ဒဌ်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၆၈၈ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၈၉ (ြ ု) ဘုန််းမ  ျု်းသ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၀ (ြ ု) ေ ထြ်ပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၁ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၂ (ြ ု) ခနိ်ု့မ ု်းစြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၃ (မ) ပမတ်န ု်းဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်းသ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၆၉၅ (ြ ု) ခနိ်ု့ ုပ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၂၆၉၆ Ram Hei ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၆၉၇ Tang Kuai ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၂၆၉၈ ဒ ါြ်တော နန််းသုသု မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့နယ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၆၉၉ သနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၀ သြ်ဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၁ ေန်ဒ ောင်ေှင််း (ခ) ဖ ု်းတုတ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၂ ဒြ ေ်ာဒဇောဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၇၀၃ ဒဌ်းလင််း ြ ော်း ဦ်းသောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၄ ဝင််းပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၅ ခင်ဒမောင်တငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၆ သ ေ န်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းလီြ ယ်ေင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၇ ထြ်လင််းဗ ုလ် ြ ော်း ဦ်းမင််းသ ခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၈ စ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၀၉ လှဒဆောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၀ ဒ ောင်ဒဇေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းစ န်လှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၁ ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒလ်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၂ တင်ည နိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဒဆောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၃ ဒဇေ်ာဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၄ ဒနဒနောင်တ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒင တ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၅ ဒြ ေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ န်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၆ ထြ်ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၂၇၁၇ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၈ ဒြောင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းစစ်ဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၁၉ ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်န  ွဲ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၀
စ ု်းဝင််းဒမောင် (ခ) 

လင််းဒြ ေ်ာထ န််း
ြ ော်း ဦ်းြံစ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၁ န ုင်န ုင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းြံ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၂ ထြ်မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၃ ေန်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၄ ထြ်ဒ ောင်မဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းနန််းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၅ ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း ဦ်းစ န်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၆ စ ုဒပပထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၇ မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၈ သြ်ခ ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၂၉ စ ု်းသ န််း (ခ)  ငယ်ဒလ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်း
စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၃၀ (ြ ု) ဒဆ ဆြ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၇၃၁ (ြ ု) သီဟ (ခ) ြ ုသုန် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၂ (ြ ု) စ မ််းထြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၃ (ြ ု) ြ ုြ ုမင််း ြ ော်း ဦ်းဝါဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၄ (ြ ု) စ မ််းထြ်ဒဝ ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၅ (ြ ု)လင််းခနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၆ (ြ ု) မဖ ျု်းမင််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၇ (ြ ု) တ ု်းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းမင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၈ (ြ ု) ဝင််းသ ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၃၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်း (ခ) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်လတ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၁ (ြ ု) စ န်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇယ ထ န််း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဝ်းမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၄ (ြ ု) မဖ ျု်းြ ုြ ုဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒစောလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၇၄၅ (ြ ု) သ ေဒ ောင်ဆန််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဆန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၆  ေှင်ဒဇယ   သ (ခ) ဦ်းဝင််းခ  ျု ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ခင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၇ (ြ ု) ဟ န််းပမတ်ထြ် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၈ (ြ ု) တင်ထ န််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၄၉ (ြ ု) ေ ဝငေ်ာ့ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၀ (ြ ု) လ ှုင်ပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၁ (ြ ု) သော်းထြ်ဒနောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၂ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၃ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းသ ေန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၄ (ြ ု) ရ ှုင််း ောြော ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၅
(ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်လတ် (ခ) 

ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်လ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၆ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၇ (မ) ယမင််းသ မ ဦ်းဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၅၈ (မ) ခ ုင်ဇင်သြ် မ ဦ်းဒ ောင်ဒစော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၇၅၉ (မ) ခင်သြ်န ုင် မ ဦ်းဒသောင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၀ (မ) ဒမသဇင် မ ဦ်းဒ ်းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၁ (မ) ပဖ ပဖ ဒသေ်ာ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၂ (မ) ဒ ်းမ မ သ မေ်ာ့ မ ဦ်းဒဌ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၃ (မ) ခ ုင်ဇင်မှု်း မ ဦ်းသန််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၄
(မ) စန််းဒမေ်ာဆငေ်ာ့ (ခ) 

ဒတောြဒပါြ်
မ ဦ်းခင်ဒမောင်ဆငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၅ (မ)     မ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၆ (မ) နီနီဒလ်းပမငေ်ာ့ မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၇ (မ) ခင်ဒစောန ယ် မ ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၈ (မ) န ယ်န ယ်ဝင််း မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၆၉ (မ) နှင််းနှင််းခ ုင် မ ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၀ (မ) ခ ုင်ခ ုင်ဒ ောင် မ ဦ်းတင်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၁ (မ) ဒမသကြသန်ဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၂
(မ) ထြ်ထြ်ဒ ောင်(ခ) 

ထြ်ထြ်
မ ဦ်းဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၇၇၃
(မ) မဖ ျု်းပပညေ်ာ့ဒ ောင် (ခ) 

မဖ ျု်းမဖ ျု်း
မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၄ (မ) ခ ယ်ေီမင မ််းခ မ််း (ခ) ပုံို့ပုံို့ မ ဦ်းမင မ််းခ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၅ (မ) နနဒောလင််း မ ဦ်းသန််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၆ (မ) စန််းစန််းဒဌ်း (ခ) ဒေွှေစန််း မ ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၇ (မ) စ မ််းလ ော့ဝင််း မ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၈ (မ) စုပ ုပ ုလ ှုင် မ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၇၉ (မ) နီလောမင််း မ ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၀ (မ) ဇင်မောဒထ ်း မ ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၁ (မ) ဒမသ ခနိ်ု့ မ ဦ်းစ ု်းြ ုြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၂ (မ) ပုံို့ပုံို့ မ ဦ်းတင်ဒမောင်ဒထ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၃ (မ) ခင်စ န် (ခ) ခင်မ ု်းဒ ်း မ ဦ်းဝင််းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၄ (မ) မဖ ျု်း  သနတော (ခ) မဖ ျု်းမဖ ျု်း မ ဦ်းဒဇေ်ာမ ုင််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၅ (မ) မ  ျု်းစနဒောဇင် (ခ) မ  ျု်းမ  ျု်း မ ဦ်းဒ ောင်သင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၆
(မ) နှင််းယုဝင််း (ခ) 

မဒေွှေလည်
မ ဦ်းေ ဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၇၈၇
(မ) ဒ ်းဒ ်းဒ ောင် (ခ) 

AAA
မ ဦ်းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၈ (မ)     သုန် မ ဦ်းသ န််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၈၉ (မ) မ န်သ လင််း မ ဦ်းသ န််းသ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၀ (မ) စနဒောတင်မ ု်း မ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၁ (မ) စုပမတ်ဒ ောင်မ ု်း မ ဦ်းဒ ောင်မ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၂
(မ) ပမငေ်ာ့သီတောဝင််း (ခ) 

ခ စ်ဆုံ်း
မ ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၃ (မ) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ခ ုင် (ခ) မခ ုင် မ ဦ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၄ (မ) ဒ ်းဒ ်းခ ုင် (ခ) ဒ ်းခ ုင် မ ဦ်းဒ ်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၅ (မ) နနဒောဒဆ မ

 ေပ်သော်း (PPH ဟ ုတယ်နှငေ်ာ့

 

ဒေဦ်းဝြ်  ဒခ ောင််းဆ ုင်ပ ုင်ေှင် )

၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေဦ်းဝြ်  ဒခ ောင််း

ဆ ုင်၊  မှတ် (၁) 

ေ စခန််းတ ုြ်တန််း၊ 

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း

ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ ဆ ုင် တ င််းဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့မပီ်း NLD 

 လံနှငေ်ာ့ လြ်သုံ်းဒခ ောင််းသဒြသတ ြ ီမ ော်းြ ုပါ 

သ မ််းဆည််းသ ော်းခ ော့မပီ်း ဆ ုင်ြ ုလည််း ဖယ်ေှော်းခ ုင််းခ ော့သည်။

 ထ ုို့ဒနောြ် မတ်လ ၂၈ ေြ်ဒနို့တ င် ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ

 ၅၀၅ (ြ) ပဖငေ်ာ့ တေော်းစ  ဆ ုခ ော့သည်။

၂၇၉၆ (ြ ု) ညီညီဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််း

စစ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပသညေ်ာ့ တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၇၉၇ (မ) ဇ န်စနဒီလင််း မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၈ (မ) လ င်သီတောဟန် မ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၇၉၉ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၀၀ (ြ ု) မင မ််းခ မ််းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၀၁ (ြ ု) မင််းဒခတ်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၀၂ (ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်သ ုြ် ြ ော်း

စီမံခနိ်ု့ခ  ဒေ်း နှငေ်ာ့ 

လ ူ့စ မ််း ော်းဌောန 

(ဒတောင်ပ ုင််းပမန်မော 

ပဖနိ်ု့ပဖ ်း ဒေ်းြုမပဏီ)

၂၇-မတ်-၂၀၂၁

လ ှုင်သောယော ေ  ခ ျုပ်တ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၀၃ ဒမောင်မင််းသစစောဒ ောင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်စ ု်းမ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၈၀၄ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၀၅ (ြ ု)သ န််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၀၆ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၀၇ (ြ ု) န ုင်ဒဌ်းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၀၈ (ြ ု) ဝင််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၀၉ (ြ ု)  ငယ်ဒြောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ဒ ါင််းဒသဒထောင် တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သမုန််းြုန််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၀ (ဒမောင်) ြုလော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်ကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၁ (ဦ်း) ည နိ်ု့ဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြုလော်းေှင်ေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၂ (ြ ု) ဒသေ်ာဇင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြုလော်းေှင်ေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊

 နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၄ (ဦ်း) သြ်ခ ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းကြီ်းေပ်ြ ြ်၊

 နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၂၈၁၅ (ြ ု)မ  ျု်းခ ုင်ထ န််း (ခ) ဖ ု်းတုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်ပပင်ေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း



၂၈၁၆
(ဒမောင်)ဟန်ဘ ုဘ ုဒဆ  (ခ) 

တောတီဖ ု်း
ြ ော်း ကြြ်ဒပခနီ (တပ်စုမှ ်း) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

 မှတ် ၁ ေ စခန််း၊ 

ဟသသောတ တ င် 

ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်

 မှတ် ၁၄၁- 

ဦ်းဝ စောေလမ််း ၊ 

ပတတပမော်းေပ်ြ ြ် ၊

 ဟသသောတမမ ျုွဲ့ ၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််း

ပု ်မြ ခုထ ဒတောော့မတပ်ဒသ်းပါဘ ်း။ ဖုန််းပါမ မပီ်းဒတောော့ 

ဖုန််းထ ြ source ဒတ  ေ CRPH  ပပင် 

 ပခော်း ဖ  ွဲ့ စည််းဒတ န ို့ပါ  ဆြ် သ ယ် 

ေှ ထော်းတယ်ဆ ုမပီ်း  မ်တ ုင်ေောဒေောြ် လ ုြ်လံစစ်ဒဆ်း

 သြ်ဒသ ယ ဒနတောမ   ်းဒတ ေှ ပါတယ်

၂၈၁၇ (ြ ု)မ  ျု်းမင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ထ မ််းသ မ််းခံထော်းေသည်

တပင်ဒေွှေထီ်းလမ််း၊ 

မမ ျုွဲ့မ၁ေပ်ြ ြ်၊ 

မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၈၁၈ (ြ ု)ခ ုင်ဒဇေ်ာထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 (ြ)

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င်

 ထ မ််းသ မ််းခံထော်းေသည်

စောဇင််းေပ် မု ုံမမ ျု၊ 

မ န်ပပည်နယ်
ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၂၈၁၉ (ြ ု)မ  ျု်းမင််းထ န််း (ခ) ြ ုမ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၀
(ြ ု) မင််းသ ဟ န််း (ခ) 

ေ မင််းဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၁ (ြ ု) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ုင််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြောင််းပမတ် ြ ော်း ဦ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၃
(ြ ု) ထြ်ခ ုင်ဒ ောင်(ခ) 

ဖ ု်းသခ ော်း
ြ ော်း ဦ်းတငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၄ (ြ ု) ဝ ုင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၅ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းလှထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၆ (ဦ်း) တ ု်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒင  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းစ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၂၈ (ြ ု) ဒ ောင်ကြည်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၂၉
(ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် (ခ) 

ဒဇေ်ာလင််းဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းလှဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၀
(ြ ု)ထ န််းထ န််းဦ်း (ခ) 

သ န််းလ ှုင်
ြ ော်း ဦ်းသြ်ဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၁ (ြ ု) ေ လင််းမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၂ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဘဂ မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၃ (ြ ု) သ န််းန ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၄ (ြ ု) ဒနလင််း ြ ော်း ဦ်းြံပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၅ (ြ ု) ြုဒဋဒြ ေ်ာထြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ုထြ် ြ ော်း ဦ်း ုန််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၇
(ြ ု) ဒ ောင်ကြီ်း (ခ) 

စ ုင််းဒ ောင်ဒ ောင်
ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၈
(ြ ု) ဒဇေ်ာလင််း (ခ) 

ြ ုဒဇေ်ာကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၃၉ (ြ ု) သီဟထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၀ (ြ ု) ဝင််းမင််း ြ ော်း ဦ်းညွှနိ်ု့ဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၁ (ြ ု) တင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းြံသော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၂ (ြ ု) ေ ထ ဋ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၄၃ (ြ ု) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ပမတ် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၄ (ြ ု) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၅ (ြ ု) ထ န််းလင််းစံ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၆ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၇ (ြ ု) ေ မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်သြ် ြ ော်း ဦ်းသ န််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၄၉ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၀ (ြ ု) လွှမ််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၁ (ြ ု) သ ေြ ု ြ ော်း ဦ်းညွှနိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၂ (ြ ု) ဒြောင််းဆြ်ဒဝ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၃ (ြ ု) ညီန ုင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၄ (ြ ု) စ ုင််းသီဟ ြ ော်း ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၅ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၆ (ြ ု) စ ု်းမင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၅၇
(ြ ု) ဥြကောဝင််း (ခ) 

 ငယ်ဒြောင်
ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၅၉
(ြ ု)  ောြောဝင််း (ခ) 

 ကြီ်းဒြောင်
ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၀ (ြ ု) ထ န်လင််း (ခ) ဖ ု်းထ န် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြ ု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၁
(ြ ု) သန််းဒ ောင်စ ု်း (ခ) 

ဒလ်းလုံ်း
ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်တငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၂
(ြ ု) ဟ န််းဒ ောင်စ ု်းမ ု်း(ခ) 

ဟ န််းကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းဘဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၃ (ြ ု) မ ု်းစြ် ြ ော်း ဦ်းပမတ်စ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၄ (ြ ု) ထြ်ရ ှုင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၅ (ြ ု) ဒြောင််းြင်ကြယ် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်တငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၆ (ြ ု) မင််းသနိ်ု့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတ ်းတ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၇ (ြ ု) ဒဝယံဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ါင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်မ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းသြ်န ုင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၆၉ (မ) စနဒောဝင််း မ ဦ်းခင်ဒမောင်တငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၀ (ြ ု) ခ စ်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းတငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၇၁ (ြ ု) ဒ ်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပ ကြီ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာလ ှုင်မင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၃ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းပမငေ်ာ့ထြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းစန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၅ (ြ ု) လ ှုင်မ  ျု်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၆ (ြ ု) ဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းြံတင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၇ (ြ ု) ဖ ု်းထ ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၈ (ြ ု) ဇင်မင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၇၉ (ြ ု) ပမတ်ဘုန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းပမဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၈၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆ ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၈၁ (မ) နန််းဒဝ မ ဦ်းတ ံဒတ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၈၂ (မ) ဒခမောဝင််း မ ဦ်းကြည်စ န်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၈၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဟန်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၈၄ (ဦ်း) ခင်ဒ ောင်လင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၂၈၈၅ (ြ ု) ဒဇယ ောဒဝ ြ ော်း ဦ်းတင်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၈၆ (ြ ု) ထြ်ပ ုင်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုင်သောေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၈၇ (ြ ု) မ ှုင််း ီမ ုဒနေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒနေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊ 

တမောြုန််းဒြ ်းေ ော၊

 ဝမ််းတ င််း မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၈၈ (ြ ု) ဗ ုလ်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းမုန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ါလှ ုပ်စု၊ 

ဒပါြ်ြံဒြ ်းေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၈၉ (ြ ု) ဒနမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ည ျု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခင််းဒြ ေ်ာ ုပ်စု၊ 

တမောြုန််းဒြ ်းေ ော၊

 ဝမ််းတ င််း မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၉၀ (ြ ု) ေင်ဒမောင် (ခ) ဖ ု်းြုလော်း ြ ော်း ဦ်းလှကြည်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ-

 ၅၀၅ (ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သခ တ်ပပင်၊ 

ဝမ််းတ င််း မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၂၈၉၁ ဒ ါြ်တော နန််းသ သ ခင် မ  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့ သပ တ်စခန််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၂၈၉၂ (ြ ု) ဇင်လင််းဒမောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းည နိ်ု့ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှမ််းတန််း (၉) လမ််း၊

 ဟံသောဝတီ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၃ (ဒမောင်) ထြ်န ုင်လင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းသြ်ထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဆီစြ် လမ််း၊

 ဗ ုလ်ြုန််း ၁၈ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၄ (ြ ု) သ ေဟ န််း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းတင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇယ ောဒ ောင်ဒပမလ

မ််း၊ ဟသသောြုန််း ၁၉

 ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၅ (မ) ခင်မောဒ ်း မ/၃၂ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၆ (မ) ပဖ လ ော့ဒ ောင် မ/၂၀ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၇ (မ) ဝါဝါဒ ောင် မ/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၈၉၈ (မ) ခြ်ဆြ် မ/၃၄ ဦ်းဒ ောင်ဘ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဂတ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၈၉၉ (မ) စန််းစန််းဒမေ်ာ မ/၅၁ ဦ်းခ စ်န ယ်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၀ (ြ ု) ထြ်လင််းဦ်း ြ ော်း/၂၀ ဦဒမောင်ခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၁ (ြ ု) ဒနညီန ုင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၂ (မ)  ော်းဖ န််း (ခ) ဒမေန််း မ/၂၄ ဦ်း ီ်းေန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၃ (မ) ဂ ောမ န််းမ ုင် မ/၂၁ ဦ်းဒ ်းခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၄ (မ) လုလုစံ မ/၁၈ ဦ်းဒဇေ်ာမင မ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၅ (ဒ ေါ်) မ န်မ န်သင််း မ/၃၇ ဦ်းပမဒစော  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဒဇယ ောေပ်ြ ြ်၊

 ဟ ုပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၀၆ (ဒမောင်) ဒဖ (ခ) ဒနဒြ ေ်ာဝင််း

ြ ော်း/၂၁ 

(၁၁-၉-၁၉

၉၉)

ဦ်းဒနဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေ စခန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှ

 ောင်ထော်းသည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၂၉၀၇ (ဒမောင်) န ုင်ထြ်လင််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းလင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေ စခန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှ

 ောင်ထော်းသည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၉၀၈ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခင်ည နိ်ု့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းထ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေ စခန််းတ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှ

 ောင်ထော်းသည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၂၉၀၉ (ြ ု) မဖ ျု်းသ မင မ််း ြ ော်း ဦ်းတင်ယု  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၀ (ြ ု) ေန်ပ ုင်မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၁ (ဦ်း) ြ ုြ ုဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၉၁၂ (ြ ု) န ုင်မင််း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၃ (ြ ု) ဝင််းမင််းထ န််း (ခ) ဖ ု်းပပော်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းြံထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၄ (ြ ု) ဒ ောင်ထ န််း ြ ော်း/၂၂ ဦ်းပ ုဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၅ (ြ ု) ဝင််းသ ေထ န််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၆ (ဦ်း) ဒမောင်စ ု်း (ခ) ြ ုပု ြ ော်း/၄၅  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၇ (ဦ်း) မင််းမင််းလတ် ြ ော်း/၃၇  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဇင်မဖ ျု်း (ခ)ဇင်ြ ု ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒသောင််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၁၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာေီ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၂၀ (ြ ု) ဂ ောပီလော်း ြ ော်း/၃၁ ဦ်းဒထောခမ််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၂၁ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၂၂ (ြ ု) သ ေ န်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ ဋ်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇ မတ် ၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းလမ််း၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်။

၂၉၂၃
(ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင်ထြ် (ခ)

 ဒ ောင်ထြ်
ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းညွှနိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၃၉၆၊၃၉၇

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဗ ုလ်ထြ်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာနှငေ်ာ့ သနိ်ု့ဇင်ဒထ ်းတ ုို့ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းရ ုြ်နှြ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်ဒကြောင််း စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောသည်။

၂၉၂၄ (ြ ု) ဘ ုဘ ုသ ြ ော်း ဦ်းသြ်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၃၉၆၊၃၉၇

ဧမပီလ ၈ ေြ်ဒနို့တ င် 

စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဗ ုလ်ထြ်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာနှငေ်ာ့ သနိ်ု့ဇင်ဒထ ်းတ ုို့ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းရ ုြ်နှြ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်ဒကြောင််း စစ် ုပ်စုမှ ဒကြပငောသည်။



၂၉၂၅
စ ုင််းဒခ်း (ခ)   ုြ်ဒခ်း (ခ) 

ဒြဒြ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ ၃၉၆

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၈ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ဒသ ဏ် 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စ ုင််းဒခ်း (ခ)  ုြဒခ်း (ခ) ဒြဒြသည် ဓော်းပပမှုြ ု 

ြ  ်းလ န်ေောတ င် လ သတ်မှုြ ုပါ 

ြ  ်းလ န်ခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် စစ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်း (Martial 

Law) စစ်ခုံ ရုံ်းဖ  ွဲ့၍ စစ်ဒဆ်းမှုမ ော်း ဒဆောင်ေ ြ်ခ ော့ေော 

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၃၉၆  ေ ဧမပီ ၂၈ ေြ်တ င် 

ဒသ ဏ် မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၂၉၂၆ (ဦ်း) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း ဦ်းသ ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၂၇ သ ေေ ေငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၂၈
ဒြ ေ်ာနီ(ခ) 

ဒြ ေ်ာဇင်ထ ုြ်(ခ) ဒ ်းမင််း
ြ ော်း ဦ်းဒမေ်ာဒေှေ်ာေပ် လီ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၂၉ သ ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းသန််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒမှေ်ာဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၀ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒပါလုံ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၁ (ဒ ေါ်) သီတောစ ု်း မ ဦ်းသန််းစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၂ (ြ ု) တင်ဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းဆန်နီ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၃ (ဦ်း) ဒ ်းသ င် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၄ (ြ ု) လှမ  ျု်းထ န််း ြ ော်း ဦ်းလှဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၅ (ြ ု) သ ေ န်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၆ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၇ နောထ ု်းေော မ ဦ်းန ု်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ဥြကလောမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၉၃၈ ဒြ ေ်ာစ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလှခ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၃၉ (ဒမောင်) ပ ုင်ဒဇေ်ာဗ ုလ် ြ ော်း ဦ်းဗ ုလ်ခင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၀ (ဒမောင်) ရ ှုင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းြ ုန ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၁ (ဒမောင်) စည်သ ြ ော်း ဦ်းပမတ်သ  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၂ (ဒမောင်) ဇင်မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခနိ်ု့ညော်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၄ လ ဒမေ်ာ (ခ) လမင််း ြ ော်း ဦ်းဒပပဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၅ ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းြုလော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၆ ထ န််းထ န််းဒ ောင် (ခ) ြ ုထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၇ (ဦ်း) မင််းသစစောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်စ ု်းမ ု်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂၉၄၈ Tial Ceu ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၂၉၄၉ Van Hun Sang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ထန်တလန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ခ င််းပပည်နယ်

၂၉၅၀ Kyaw Zin Hein ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၁ Sai Kyaw Kyaw Tun ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၂ Ceu Hnin Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၃ Hniang Bik ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၄ Bawi Tha Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၅ Kap Ceu Thang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၆ Kennedy ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၂၉၅၇ Siang Len မ/၂၀  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၂၉၅၈ (မ) ဒြသီဦ်း မ ဦ်းသ န််းည နိ်ု့ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၂၉၅၉ (မ) သ စုပမတ် မ ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၂၉၆၀ (ကှိ)ု ခန ့်ည် ည မ ောင် က ေား/၂၃ ဦးဝငး်မ ောင်  ရပ်သေား ၂၇- တ်-၂၁

ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ှိျုငး်တံမု ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၂၉၆၁ (မ) ခင်မဖ ျု်းဒဝထ န််း မ ဦ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၂ (ဒမောင်) ဒဇလင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၃ (ဒမောင်) ထြ်ဒနောင်လတ် ြ ော်း ဦ်းတင်ပမ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၄ (ဒမောင်) ကြည်ဇင်ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၅ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၆ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၇ (ြ ု) သ ေစ ု်း (ခ) စ ု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၈ (ြ ု)  ုန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းပုမော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၆၉ (ြ ု) န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းလှသန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၀ (ြ ု) ထ န််းထ န််းလင််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၁ (ြ ု) စ ု်းလ ှုင် ြ ော်း ဦ်းမ ဆော  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၂ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၉၇၃ (ြ ု) ည နိ်ု့ဒဝ ြ ော်း ဦ်းလ န််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၄ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းခ ုင် ြ ော်း ဦ်းပ  ျုသီ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၅ (ြ ု) သြ် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသင််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမေ်ာ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၇ (ြ ု) မင််းလ င် ြ ော်း ဦ်းဒဝ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၈ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၇၉ (ြ ု) သန််းလင််း (ခ) ြ ုလင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၀ (ြ ု) ဒလ်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းပပော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၁ (ြ ု) စ ု်းလင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၂ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၃ (ြ ု) ဝင််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၄ (ြ ု) ဒဇယ ောမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၅ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၆ (ြ ု) သ ေဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၂၉၈၇ (ြ ု) စ ု်းေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒလ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၈ (ြ ု) ထြ်ေန်န ုင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းေန်န ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၈၉ (ြ ု) သနိ်ု့ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၀ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒေွှေဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၃ (ြ ု) မဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၄ (ြ ု) ဒမောင်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၅ (ြ ု) သြ်ဒဇေ်ာဒမောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၆ (ြ ု) မ  ျု်းသီဟ ြ ော်း ဦဂစ ု်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၇ (ြ ု) ပ ုင်လ င်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းထ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၈ (ြ ု) မဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၂၉၉၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသီဟ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၀
(ြ ု) သန််းဝင််းဒ ောင် (ခ) 

ြ ုဒြောင််းဒြ ေ်ာ
ြ ော်း ဦ်းမဖ ျု်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၃၀၀၁
(ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် (ခ) 

ြတ
ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၂ (ြ ု) ပမတ်န ု်း ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၃ (ြ ု) စ ု်းေန်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းည ျုဒထ ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၄ (ြ ု)ဒ ောင်ြ ုဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ယု  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၅
(ြ ု)ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း (ခ) 

ြ ုဖ ု်းပပညေ်ာ့
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 

ဒဆ်းြုသမှုခံယ ဒန

ပမစ်ဒပခမမ ျုွဲ့၊ 

  ုင်ေှည်ေပ်ြ ြ်၊ပခု

ြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၃၀၀၆ (ြ ု)မ  ျု်းဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
မုံေ ောဒဆ်းရုံတ င် 

ဒဆ်းြုသမှုခံယ ဒန

ပမစ်ဒပခမမ ျုွဲ့၊ 

  ုင်ေှည်ေပ်ြ ြ်၊ပခု

ြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒပပမှုမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းခံေ

၃၀၀၇ (ြ ု) မင််းသီဟဦ်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒဇေ်ာမ  ျု်းထြ်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဆ ုေှယ်လစ် လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၈ (ြ ု) ဘုန််းဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောင်သ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၀၉ (မ)  င်ကြင််းန ယ် မ/၁၆  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၁၀ (ဦ်း) ပပည်ဒစော ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၁၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ု ်ငဒထ ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဘပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ-၁၁ 

ဒ ောင်စ တတလမ််း၊ 

ေန်ြုန်သစ်ေြ်ြ 

ြ်၊ သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၀၁၂ (ြ ု) ေ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၄ ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မ-၁င၈၆၇၊ 

မင််းေ ဒြ ေ်ာစ ော(၁)လ

မ််း၊ ၇၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။



၃၀၁၃ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့ဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းြ င်ေီ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ   မ်ေော၊

 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၇ န်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၀၁၄ (မ) စန််းသီေ မ/၂၉ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မ/ြ/၁၀၁၉(၉) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၀၁၅ (ြ ု) မဖ ျု်းဒနလင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းခင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မ/ြ/၁၀၁၉(၉) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၀၁၆ သီဟ ြ ော်း ဦ်းဟန်ေှ န်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၁၇ ခနိ်ု့ဇင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၁၈ ဒြ ေ်ာစည်သ ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၁၉ မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

လ- ၁၇၀၀၈၆ ေ  ုပ် 

 ုန််းဒြ ေ်ာမင််း၊ 

သုဝဏဏနယ်ဒပမ ေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၀
ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမ  ျု်းဦ်း (ခ) 

 ကြီ်းဒြောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၀၂၁ မ  ျု်းသီဟ ြ ော်း ဦ်းမင််းဒ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ



၃၀၂၂ မင််းန ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ခ  ျုဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၃ ရ ှုင််းမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၄ သီဟထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၅ ဒ ောင်ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း ဦ်းခ  ျုပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၀၂၆ ဒပပသောဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၀၂၇ (ြ ု) ရ ှုင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၈ (ြ ု) တင်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၂၉ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းလှဒေွှေ  ေပ်သော်း ၂၈-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
 ုေ မှ ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၀၃၀ (ဒမောင်) ဇောြ ံျု်းလ န် ြ ော်း ဦ်းဇြ    ု  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၃၁ ြ ုဒ ောင်ြ ုဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆ လမ််း၊ 

သီေ မမ ျုင်ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်၊ 

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၃၀၃၂ (ြ ု)ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှငေ်ာ့တပ်ြ ဒပပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ ော့သပဖငေ်ာ့  ဒဆောင်တံခါ်းြ ု 

ရ ုြ်ဖ ြ်၍ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှငေ်ာ့  ပခော်း ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသညေ်ာ့ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၀၃၃ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှငေ်ာ့တပ်ြ ဒပပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ ော့သပဖငေ်ာ့  ဒဆောင်တံခါ်းြ ု 

ရ ုြ်ဖ ြ်၍ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှငေ်ာ့  ပခော်း ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသညေ်ာ့ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။



၃၀၃၄ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှငေ်ာ့တပ်ြ ဒပပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ ော့သပဖငေ်ာ့  ဒဆောင်တံခါ်းြ ု 

ရ ုြ်ဖ ြ်၍ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှငေ်ာ့  ပခော်း ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသညေ်ာ့ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၀၃၅ (ြ ု) ဒဝယံမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ( င်ဂ င်နီယော) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သီေ လမ််း၊ ၂ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ ေန်ြုန်

လမ််းဒပေါ်မှ သ   တ် တော်း ဆီ်းမ ော်းြ ုဖယ်ဒပ်းေန် 

ေ နှငေ်ာ့တပ်ြ ဒပပောဒသော ခါ 

  ပ်ခ င်ဟန်ဒဆောင်ဒနခ ော့သပဖငေ်ာ့  ဒဆောင်တံခါ်းြ ု 

ရ ုြ်ဖ ြ်၍ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့သည်။ ထ ု ခါ 

သံ  ုင််းမ ော်းနှငေ်ာ့  ပခော်း ဆနဒပပသ မ ော်းြ ု 

 ြော ြ ယ်ဒပ်းသညေ်ာ့ပစစည််းမ ော်းြ ု 

ဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းသပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၀၃၆ (ဦ်း) ဒပေါ်ဆ ုေမ််း ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်မှ လမ််းတံတော်းပပျုပပင်ဒေ်းဆ ု ်တ င် 

ဒနထ ုင်စဉ် ဝင်ဒေောြ် ဖမ််းဆီ်း ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၀၃၇ (ဒမောင်) ခ ုင်ဝင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊

 သနပ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၃၈ (ဒမောင်) စန််းမင််းထြ် ြ ော်း/၁၆ ဦ်းသ န််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒလ်းစု ဒြ ်းေ ော၊

 သနပ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၃၉ (ဦ်း) ပ ုင်သ ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဒြ ေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဆ ုေှယ်လစ် ၉ လမ််း၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၄၀ (ြ ု) ဒတဇောနည် (ခ) ဇောနည် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟောမမ ျုင်, 

ဥသောမမ ျုွဲ့သစ်၊ ၈ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ထပ်သော်းလမ််း၊ 

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၄၁ (ြ ု) ဒမောင်ဒလ်း (ခ) ဒမေ်ာေမ််း ြ ော်း/၁၈ ဦ်းဒ ဝါထ န််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၄၂ (ဦ်း) တင်စ ု်း ြ ော်း/၄၈ ဦ်းဆပ်ဒေွှေမင မ််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၄၃ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းလှပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၃၀၄၄ (ြ ု) မ ု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၀ ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ပပစ် ဏ် (၃) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၄၅ Biak Tha Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၀၄၆ Cung Bik Thawng ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၀၄၇ Diamond Bawi Lian Cung ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၀၄၈ Oo Min Ngyi ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၀၄၉ Ruth Dawt Len Zing မ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၀၅၀ Hoi Len Par မ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၀၅၁ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒဝ ြ ော်း ဦ်းတင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၅၂ (ဦ်း) နန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ေီ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၅၃ (ဦ်း) ဒလ်းဝင််း ြ ော်း/၅၃ ဦ်းေှ န်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဂ ်းြုန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၀၅၄ (ြ ု) ဒ ောင်သီဟ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းစန််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုတ်ဖ ုလမ််း၊ 

ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၀၅၅ (ြ ု) ဇင်သ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းမ ု်းသ  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမောင်ငံေပ်ြ ြ်၊ 

ဒ ောင်ဒတေ်ာမ လမ််း၊

 ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၀၅၆ (မ) ဟန်မင မ််းစု မ/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းပ တန််းေပ်ြ ြ်၊

 ထော်းဝယ်စုလမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၀၅၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း/၄၇ ဦ်းလှမမ ျုင်  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၈၊ ၁၆ လမ််း၊ 

သီေ မမ ျုင်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၃၀၅၈ (ြ ု) ခင်မောဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆၆၊ ၆ လမ််း၊ 

သီေ ပမ ် ုင်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၃၀၅၉ (ြ ု) သ န််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒင စ ု်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၃၀၆၀ (ဦ်း) ခ ုင်ဒထ ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၁ (ဒမောင်) ဒသောင််းဆငေ်ာ့ ြ ော်း/၁၈ ဦ်းကြည်လ င်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၂ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် ြ ော်း/၅၈ ဦ်းလ ပု  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း



၃၀၆၃ (ဦ်း) ခ စ်သ န််း ြ ော်း/၆၁ ဦ်းည န်ို့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၄ (ဦ်း) ခ စ်ဟန် ြ ော်း/၅၅ ဦ်းည န်ိ်ု့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၅ (ဦ်း) ေ ထ ဋ် ြ ော်း/၄၀ ဦ်းတင်လှ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၆ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့ဒ ောင် ြ ော်း/၃၂ ဦ်းတင် ုန််း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ကြီ်းထုံဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၀၆၇ (ဦ်း) ဒဌ်း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

ေပ်ပ  ေပ်ြ ြ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၆၈ (ြ ု) ထ န််းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( န် ယ် ီ ဖ  ွဲ့ဝင်ဒဟောင််း)
၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၀၆၉ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ်စ ု်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံဆေော) 

(ဒင ထီ်း)
၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၀ မတ် ၂၁ ညဒန (၇)နောေီခနိ်ု့တ င် ပုသ မ်(ဒင ထီ်း) သ ုို့ 

စစ် ုပ်စု ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း သ ော်းပခင််း 

ပဖစ်မပီ်း၊ ၎င််းထံတ င် ဒတေ်ာလှန်ဒေ်း လုပ်ဒနဒသော GZ တ ုို့

 ြ ုရ ုြ်ဒပ်းထော်းသညေ်ာ့ ဓောတ်ပုံမ ော်းေှ ဒနပါသည်။

၃၀၇၀ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဆန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်ကြီ်းတံခ န်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၁ (ြ ု) ဒ ောင်ပ ုင်သ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းသ န််းဒဖေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်ကြီ်းတံခ န်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၂ (ြ ု) ဗညော်းဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၃ (ြ ု) မဖ ျု်းမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းခင်ဒမောင်ထ ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ပင်လယ်မမ ျုသ

စ်၊ 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၄ (ြ ု) ဒဇယ ောဆြ်ပ ုင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန်သောယော 

မမ ျုွဲ့သစ်, 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၅ (ြ ု) ဒနဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းကြည်စ န်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၁၂၂ (၁)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

စစ်သင်တန််းတြ်မပီ်းပပန်လောစဉ် ဘော်း ံတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၇၆ (ြ ု) သီဟဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြံ မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၁၁၈၊ 

လသောလမ််း၊ 

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်ပဖငေ်ာ့ 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ်  သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၃၀၇၇ (ြ ု) န ုင်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဘ ုဘ ုဝါ မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၅၀၆ ခ၊ 

နဝေတ်လမ််း၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်ပဖငေ်ာ့ 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ်  သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၇၈ ေ လင််းထြ် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းမ  ျု်းကြည် မ ု်းစြ် လ မှုြ ညီဒေ်း ဖ  ွဲ့ ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဒြ ေ်ာစ ု်းမ ု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်

 မှတ် (၈)ေပ်ြ ြ်၊ နဝေတ်လမ််းတ င်၊ 

မ ု်းစြ်လ မှုြယ်ဆယ်ဒေ်းယောဉ်ပဖငေ်ာ့ 

ပေဟ တလုပ်ဒဆောင်စဉ်  သင််းဥြကဌဒန  မ်၌ 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၇၉ (ြ ု) ထြ်ပမြ်ဒ ောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒမောင်ဒမောင်လ င်  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၈၀ (ြ ု) ဟ န််းမင််းသနိ်ု့ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းလွှမ််းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၈၁ (ဦ်း) ဒ ောင်သန််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၀၈၂ (ဦ်း) သနိ်ု့ဇင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်လှ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၀၈၃ (ဦ်း) သနိ်ု့ဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၀၈၄ (ဦ်း) ေ ဒဇေ်ာဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်ဒလ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဒြ ေ်ာစ ု်းမ ု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၈၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၀၈၆ (ဦ်း) ပမတ်သ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၈၇ (ြ ု) လှပမငေ်ာ့ (ခ) ြုလော်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဦ်းဒမောင်မ  ျု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ခေမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၈၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ေ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၃၀-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၈၉ (မ) ဒမမီြ ု မ ဦ်း  ေစ်  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၉၀ (ြ ု) ေန်လင််းမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၀၉၁ (ြ ု) ဒ ောင်မဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမောပင်ေပ်ြ ြ်၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််း

ဆနဒပပေောတ င်တြ်ကြ စ ောပါဝင်ခ ော့သည်။ 

ဒန  မ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််း ပဖစ်သည်



၃၀၉၂ (ြ ု) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဒြ ေ်ာစ ု်းမ ု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ငမ ု်းေ ပ် (၄) လမ််း၊ 

 ပ ုင််း (၃)၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ငမ ု်းေ ပ် ၈ လမ််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၀၉၃ (ဦ်း) လင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃၁ မတ် ၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၀၉၄ Lai Hre Ling ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၀၉၅ Lian Bik ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၀၉၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ေ (ခ) ဘောဘ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၀၉၇ (ဦ်း) ဝင််းမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁၀)၊ ၄လွှော၊

 ဆင်ဝင်လမ််း၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၉၈ (ဒမောင်) ေ ေငေ်ာ့ဒြောင််းဆြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းမင််းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၀၉၉ (ဒမောင်) ထ န်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၀ (ဒမောင်) လောလော (ခ) နန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၁ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၂ (ဦ်း) ဝင််းသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၃ (မ) ယမင််းခ ုင် မ ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၄ (ဒမောင်) ဝဏဏထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၅ (ြ ု) မ  ျု်းသနိ်ု့ (ခ) ြ ုညောသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၆ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ဆန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၈ (ဒမောင်) ဒဝယံမဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၀၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်သ န််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၁၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာလင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၁၁ (ဒမောင်) ဩဘောမ  ျု်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ြ ုဦ်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၁၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၃၁၁၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်မ  ျု်းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ပပစ်မှုဆ ုင်ေောဥပဒ ပု ်မ- 

၁၈၈, ၂၇၃
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်င မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၁၁၄ ဒ ောင်ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ  ၁၉ 

(င)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ ငေ်ာ့မေှ ဘ  လြ်နြ်ပဖငေ်ာ့သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၁၅ စ န်ပန််း ြ ော်း ဦ်းလှပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ  ၁၉ 

(င)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ ငေ်ာ့မေှ ဘ  လြ်နြ်ပဖငေ်ာ့သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၁၆ စ ု်းသန််း ြ ော်း ဦ်းလှဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ  ၁၉ 

(င)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ ငေ်ာ့မေှ ဘ  လြ်နြ်ပဖငေ်ာ့သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၁၇ တင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းသ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ  ၁၉ 

(င)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ ငေ်ာ့မေှ ဘ  လြ်နြ်ပဖငေ်ာ့သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၁၈ ဒြ ေ်ာသြ် ြ ော်း ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
လြ်နြ် ြ်ဥပဒ  ၁၉ 

(င)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၁၉-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 ခ ငေ်ာ့မေှ ဘ  လြ်နြ်ပဖငေ်ာ့သ ော်းလောသည်ဟုဆ ုြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၁၉ မင််းထြ် (ခ) လင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၄၃၆

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁

 တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 မ နိ်ု့ခ သည်)

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

Solamoda စြ်ရုံြ ု မီ်းရ ှုွဲ့သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ

 တေော်းစ  ဆ ု၍ ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၀ ဒ ောင်ထ န််း (ခ) ဆောမ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၄၁၄

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ

 တေော်းစ  ဆ ု ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၁ ဒ ောင်သြ်ပ ုင် (ခ) ပီဒခ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၄၁၄

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ

 တေော်းစ  ဆ ု ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၂ ဝင််းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၄၁၄

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

ခ ု်းေောပါပစစည််းလြ်ဝယ်ဒတ ွဲ့ေှ မှုဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ

 တေော်းစ  ဆ ု ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၃ ဒြ ေ်ာသ န််းဝင််း (ခ) ြ ုြ ုဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောငေ်ာ့ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 

ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၄ သီဟ (ခ) ဆံေှည် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောငေ်ာ့ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 

ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၅ ေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောငေ်ာ့ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 

ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၆ န ုင်မင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ (ဂ)

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် (၃)

 နှစ် (၂၂-မတ်-၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ သည် )

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်တ ုင််း

 စ ု်းေဝန်ထမ််းမ ော်း ရုံ်းတြ်သည်ြ ု 

ဒနှောငေ်ာ့ယှြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော စစ်ခုံရုံ်းမှ တေော်းစ  ဆ ု 

ပပစ် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၂၇ (ဦ်း) ဇင်ြ ု ြ ော်း ဦ်းပမဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်



၃၁၂၈ (ဦ်း) ဒ ောင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းလှဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

၃၁၂၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဖုန််းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းပမတ်န ု်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

၃၁၃၀ (ဒ ေါ်)     မ ု်း မ ဦ်းစ န်ဒ ောင်  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

၃၁၃၁ (ဒ ေါ်)   ဒဝပ ုင် မ ဦ်းေ န ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဝင််းန ုင်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၃၂ (ဒမောင်) မင််းသ ဒ ောင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ, ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၃၁၃၃ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာဝင််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ, ၁၂၄(ဂ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၃၁၃၄ (ြ ု) ဒမောင်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စြုမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၁၃၅ (ြ ု) မ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စြုမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၁၃၆ ဇ  မင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည် .

၃၁၃၇ ဇ  မင််းထြ်၏ ဖခင် ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည် .

၃၁၃၈
(ဦ်း) မ  ျု်းမင််းဒဇေ်ာ (ခ) 

ဒဘောကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၃၉ (ဦ်း) ဒနလင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းတော  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၄၀ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း ဦ်းတင်လတ်  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၄၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာန ုင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၄၂ (ဦ်း) မ  ျု်းဇင်န ုင်(ခ) မ  ျု်းလ င် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းန ုင်  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၄၃ (ဦ်း) ဒြောင််းမင််း ြ ော်း ဦ်းန င်ဦ်း  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၄၄ (ဦ်း) ဒြောင််းဆြ်သ င် ြ ော်း ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။



၃၁၄၅ (ဦ်း) ဘုန််းထြ်ဒနောင် ြ ော်း ဦ်းယဉ်ဒထ ်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)
ေ  ုပ်ဒ ောင်မ  ျု်းလ င်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၄၆ (ဦ်း) သန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)
ေ  ုပ်ဒဇေ်ာဝမ််းကြ 

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၄၇ (ဦ်း) မင််းမင််းဦ်း ြ ော်း ဦ်းကြည်လ င်  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၄၈ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၁၄၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာညွှနိ်ု့  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)
ေ  ုပ်ဒနမ  ျု်းသ ေ န်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းဓမမလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်။

၃၁၅၀ (ဦ်း) လွှမ််းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒေွှေ  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မင််းဓမမလမ််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်။

၃၁၅၁ (ဦ်း) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်

၃၁၅၂ (ဦ်း) န ုင်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းြ ုြ ုပါ  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်

၃၁၅၃ (ဦ်း) သီဟဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ြံ  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်

၃၁၅၄ (ဦ်း) သြ်ထ ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်ဒ ောင်မ  ျု်းလ င်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၅၅ (ဦ်း) ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒမွှ်း  ေပ်သော်း မတ်လ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၁၅၆ (ဦ်း) မင််းသြ်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာလ င်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၅၇ (ြ ု) မ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒထောင် ဏ် 

(၁)နှစ် မ နိ်ု့ခ ။

သီ်းြုန််းေ ော၊ 

ဝမ််းတ င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််း သကြီ်း

။

၃၁၅၈ သ သ ဇ ်းဇန် မ  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောငံစုေပ်ြ ြ်၊ 

ဒ ောင်ပန််းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်



၃၁၅၉
လှမ  ျု်းဒ ောင် (ခ) ြ ုမ  ျု်း (ခ)

 ဝြ်ကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့လ ှုင်  ေပ်သော်း မတ်လ

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်သည်ဟု စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၀
ဒ ောင်သ ေဒဇေ်ာ (ခ) ြတုံ်း 

(ခ) သ ေ
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း မတ်လ

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၃၀၂ (၁)(ခ)/၃၄

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်သည်ဟု စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၁ တင်ထ န််းဒ ောင် (ခ) မ ု်းလ ံ ြ ော်း ဦ်းထ န််းဆန််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၃၀၂ (၁)(ခ)/၁၀၉

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်မှုတ င်  ော်းဒပ်းြ ညီသည်ဟု စ ပ်စ  ခံေြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၂ (ဒ ေါ်) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ဒ ်း မ ဦ်းဒင မင မ််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၃၀၂ (၁)(ခ)/၁၀၉

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒသ ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်မှုတ င်  ော်းဒပ်းြ ညီသည်ဟု စ ပ်စ  ခံေြော 

စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၃ စ ု်းကြီ်း (ခ) စ ု်းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းလှဒစော  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ 

၂၁၆

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၇နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒြ ောင််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်မှုမှ တေော်းခံမ ော်းြ ု 

ဒန  မ်တ င်လြ်ခံခ ော့သည်ဟု စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၄ ကြ ကြ သင််း မ ဦ်းလှဒစော  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ 

၂၁၆၊ ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 သတ်ပစ်မှုတ င် စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၅ နန််းခင်ခင်ဝင််း မ ဦ်းစံသ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းြော 

 မ ော်းပပည်သ ထ တ်လနိ်ု့ဒစေန်ပပျုလုပ်သည်ဟု 

စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၆ မ ု်းသီတော မ ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းြော 

 မ ော်းပပည်သ ထ တ်လနိ်ု့ဒစေန်ပပျုလုပ်သည်ဟု 

စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၇ ဒဝမဖ ျု်းစံ (ခ) မြုလော်းမ မ ဦ်းစံဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ(ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် စစ်ခုံရုံ်းမှ 

 လုပ်နှငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်ဒန မဝင််းသနတောဒဆ  ော်း  ုပ်စုဖ  ွဲ့၍

 စစ်ဒဆ်းဒမ်းပမန််းြော 

 မ ော်းပပည်သ ထ တ်လနိ်ု့ဒစေန်ပပျုလုပ်သည်ဟု 

စ ပ်စ  ခံေြော စစ်ခုံရုံ်းမှ  မ နိ်ု့ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၁၆၈ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း မတ်
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
Police Captain Win Naing

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၆၉ (ြ ု) ဒ ်းြ ုြ ု ြ ော်း/၃၈ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁၆)၊ ၃ 

လွှောဒပခေင််း၊ 

ဒညောင်တုန််းလမ််း၊ 

ြျွန််းဒတောဒတောင်ေပ်

ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 



၃၁၇၀ (ြ ု) သနိ်ု့ဒဇေ်ာဒဌ်း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒဌ်းဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂)၊ ၆ 

လွှောဒခါင််းေင််း၊ 

ဒညောင်တုန််းလမ််း၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၁၇၁ (ြ ု) ဆလ ုင််းလေ မ််း ြ ော်း/၃၃ ဦ်းဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၆)၊ 

ပထမထပ်၊ 

ဒညောင်တုန််းလမ််း၊ 

ြျွန််းဒတောဒတောင်ေပ်

ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၃၁၇၂ (ြ ု) ြမ်ဆ မ််းခ ုင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းြ င်ခ င််းဒပါင်  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃/၅) လွှော၊ 

ဒခါင််းေင််း၊  

ဒညောင်တုန််းလမ််း၊ 

ြျွန််းဒတောဒတောင်ေပ်

ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၁၇၃ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်ထ ်း ြ ော်း/၂၉ ဦ်းပမငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၂၄)၊ ၆ လွှော

 ဒ ၊ 

မကြီ်းကြီ်းလမ််း၊ 

ြျွန််းဒတောဒပမောြ်ေ

ပ်ြ ြ်၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၃၁၇၄ (မ) ခင်စုစုထ န််း မ/၂၇ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း NGO ြ န််းမောဒေ်းဝန်ဒဆောင်မှု မတ်လ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၅၇) ၆ လွှော၊ 

ဒညောင်တုန််းလမ််း၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၇၅ (ကှိ)ု ဝငး်ကှိကုှို (ခ)  ူဝဲ က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၇၆ (ကှိ)ု  ှိငု ်ှိငု ်(ခ) မရွှငေါး က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၇၇ (ကှိ)ု မစောရဲ ှိငု် (ခ) ရဲမလး က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၇၈ (ကှိ)ု ခှိငုမ် ဲ (ခ) မသေ်ာဇင ်ှိငု် က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၇၉ (ကှိ)ု စှိးုမပည့်မ် ောင် (ခ) မ ောငမ် ောင် က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၈၀ (ကှိ)ု မ ောင ် ှိျုးလငး်  (ခ) ကကကဖ် က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း



၃၁၈၁ (ကှိ)ု မ းမငှိ ်းမ ောင် က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၈၂ ( )  ှိးု ှိးုမ င့်မ် ောင်  (ခ) 

  ှိးုမ င့််
  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၈၃ (ကှိ)ု ရောမက ေ်ာ က ေား  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၈၄ (ကှိ)ု ထ နး်ကှိကုှို (ခ) ကှိကုှို က ေား ဦးလ  ှိငု်  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(ခ)၃၄

မ လ ၂၇ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၈၅ (ကှိ)ု မငှိ ်းမက ေ်ာသှိနး် က ေား/၁၇  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

 သက် ၁၇   စ်မဖစ်သည့် ်တ က်  

ကမလးသငူယတ်ရေားရုံးသှို ့် လွှမဲမပောငး်စစ်မဆးရန်  

  ှိန ့်ခ် ထေားသည်

၃၁၈၆ (ကှိ)ု  ငး်သူ က ေား/၁၅  ရပ်သေား မတ်လ ရောဇသတက်က းပုေ ်- 

၃၀၂(၁)(င်္)၁၁၄

မ လ ၂၄ ရက် ၂၀၂၁ တ င်

 စစ်ခံရုံုး   

မသေဏခ်   တမ်ခငး်ခရံသ

ည်

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

 သက် ၁၇   စ်မဖစ်သည့် ်တ က်  

ကမလးသငူယတ်ရေားရုံးသှို ့် လွှမဲမပောငး်စစ်မဆးရန်  

  ှိန ့်ခ် ထေားသည်

၃၁၈၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၈၈ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းသ ြ ော်း ဦ်းလှဆန််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၈၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းကြည်ဝင််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၀
(ြ ု) ဒ ်းမင််းထ ုြ်(ခ) 

မင််းမင််း
ြ ော်း ဦ်းလှဒဝ  ေပ်သော်း မတ်လ

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၁ (ြ ု) ဒဝသ ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်န ယ်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၂ (ြ ု) စန််းန  ွဲ့ ြ ော်း ဦ်းပမကြီ်း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၁၉၃ (ြ ု) ဒ ်းသ င် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်တင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၅ (ြ ု) သ ေ (ခ) ေောဆင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၆ (ြ ု) ြ ုမဖ ျု်း(ခ)မဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း  ဦ်းပမသန််း  ေပ်သော်း မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၄၃၆/၃၄

၂၀၂၁ ဒမလ ၂၄ ေြ် 

တ င် 

 လုပ်နှငေ်ာ့ဒထောင် ဏ် 

(၂၀) 

နှစ် မ နိ်ု့ခ မှတ်လ ုြ်သည်

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၁၉၇ (ကှိ)ု မဇေ်ာမဇေ်ာမ ောင် (ခ) 

 ရှိုး
က ေား ဦးကကညလ် င်  ရပ်သေား  တလ်

ရောဇသတက်က းပုေ ်  - 

၃၀၂(၂)/၁၁၄

၂၀၂၁ခ ု စ်၊  မ လ ၃၁ 

ရက် မန ့်တ င ်စစ်ခံရုံုး   

 လပ်ု  င့်် မထောငေ်ဏ် 

(၂၀)   စ်ခ   တ် ခဲ့်သည။်

လှုှိငသ်ောယောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၉၈ (ကှိ)ု  ောကောမက ေ်ာ (ခ) 

 ောကော
က ေား ဦးမက ေ်ာခှိငု်  ရပ်သေား  တလ်

ရောဇသတက်က းပုေ ်  - 

၄၃၆/၃၄၊ 

မပညသ်ပူှိငုပ်စစညး်ကောက ယ်

မရး ကဥ်ပမေပုေ ် - ၆ 

(၁)

၂၀၂၁ခ ု စ်၊  မ လ ၃၁ 

ရက် မန ့်တ င ်စစ်ခံရုံုး   

 လပ်ု  င့်် မထောငေ်ဏ် 

(၂၀)   စ်ခ   တ် ခဲ့်သည။်

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၁၉၉ (ကှိ)ု ဝငး် ှိငု် (ခ) မ ောငဗ်လ က ေား ဦးမ ောငထ်းူ  ရပ်သေား  တလ်
ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၄၃၆၊

 ၃၈၀

၂၀၂၁ခ ု စ်၊  မ လ ၃၁ 

ရက် မန ့်တ င ်စစ်ခံရုံုး   

 လပ်ု  င့်် မထောငေ်ဏ် 

(၂၀)   စ်ခ   တ် ခဲ့်သည။်

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၂၀၀ (ကှိ)ု   ှိျုးသနး်မက ေ်ာ (ခ) 

က နမ်က ောငး်
က ေား ဦးထ နး်ထ နး်  ရပ်သေား  တလ် ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၄၃၆

၂၀၂၁ခ ု စ်၊  ဇ နလ် ၄ ရက်

 မန ့်တ င ်စစ်ခံရုံုး   

 လပ်ု  င့်် မထောငေ်ဏ် 

(၇)   စ်ခ   တ် ခဲ့်သည။်

လှုှိငသ်ောယောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၃၂၀၁ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
Police Captain Myo Oo

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၂၀၂ (ဦ်း) သန််းဝင််း ြ ော်း/၅၄ ဦ်းစံခ  န်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ 

(ြ)၊ ၁၈၈
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ မ်သ  ၄/၄၀၊ 

ဒခ ောင််းဆုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၂၀၃ (ြ ု) ကြည် (ခ) မောဘ ်း ် ြ ော်း  ေပ်သော်း မသ ဒသ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၀၄ (ြ ု) သ ေ န်ဘုန််းေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း မသ ဒသ်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လော်းရ ှု်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၂၀၅
(ြ ု) ဇင်မင််းထြ် (ခ) 

ဒပါြ်ကြီ်း
ြ ော်း ဦ်းဘ ုဝင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၀၆ (မ) ခင်ဒဆ ဖုန််း မ ဦ်းဝင််းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ



၃၂၀၇ (ြ ု) သီဟဒြ ေ်ာ (ခ) ြ ုဝဏဏ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစန််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၀၈
(ြ ု) တင်ဒမောင်ဝင််း(ခ) 

ြုလော်း
ြ ော်း ဦ်းသြ်ဒဆ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၀၉
(ြ ု) ခင်ဒမောင်ခ င််း (ခ) 

ဝင််းဒဆောင်
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်သန််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၀ (ြ ု) ဝင််းသ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းတင်မ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၁ (ြ ု) ခနိ်ု့ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းထ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာမဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၃ (ြ ု) ေ ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်နီ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၄ (ြ ု) ဒ ောင်သ ုြ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်မင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၅ (ြ ု) လင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင မ််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၇ (ြ ု) မင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၈ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၁၉ (ြ ု) ဘ ုဘ ုထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ်းမင််းဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၂၀ (ြ ု) တင်ထ ဋ် ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ



၃၂၂၁ (ြ ု) ပမတ်သ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်န ုင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၂၂ (ြ ု) မဖ ျု်းဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဝ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၂၃ (ြ ု) စည်သ လ င် ြ ော်း ဦ်းကြည်လ င်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၂၄ (မ) ခင်သြ်ဦ်း (ခ) ြစ်ြစ် ြ ော်း ဦ်းသနိ်ု့ဇင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်၊ 

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၂၂၅ (ြ ု) ေ  (ခ) ေ ေငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုနန ပင်လမ််း၊ 

ဒ ်းသောယောေပ်၊ 

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

သ နောပပျုဒြ ောင််းသ ၏ နောဒေ်းြ ု ဒထောြ်ပံော့ ပပန်လောစဉ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၂၂၆ (ြ ု) စ ု်းထ န််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုင်ဒဝဆောလမ််း၊ 

ဒ ောင်မလသောေပ်၊ 

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

သ နောပပျုဒြ ောင််းသ ၏ နောဒေ်းြ ု ဒထောြ်ပံော့ ပပန်လောစဉ် 

 ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၂၂၇ (ဦ်း) ညီဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း စ န်ပန််း၊ မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့။

၃၂၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဆောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၂၂၉ (မ) သီေ  (ခ) သ ပမတ်ပဖ မ/၂၃ ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊၁၄၈၊၁၄၃၊၁၁၄
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၃၀ (ြ ု) မဖ ျု်းမောန်ဦ်း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ပပစ် ဏ် (၃) လ

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၃၁ (ဒ ေါ်) တင်မ ု်းခ ုင် ြ ော်း/၃၉  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၃၂ (ြ ု) ေန်န ုင်ထ န််း ြ ော်း/၃၈  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၃၃ (ြ ု)  ောြောပပညေ်ာ့စုံ ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒဇေ်ာမင််းန ု ်င  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ုေ မှ ်း 

ဒ ောင်န ုင်မ ု်း 

သဃသြျွန််းမမ ျုွဲ့မေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဟ-၅၉၂ 

ငမ ု်းေ ပ်(၄)လမ််း၊ 

ငမ ု်းေ ပ်ေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၂၃၄ (ြ ု) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာလင််း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ေ  ၆၀၆၁  ုေ မှ ်း 

ဒ ောင်န ုင်မ ု်း 

သဃသြျွန််းမမ ျုွဲ့မေ စခန််း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ-၅၃၁ 

ငမ ု်းေ ပ်(၄)လမ််း၊ 

ငမ ု်းေ ပ်ေပ်ြ ြ်၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။



၃၂၃၅ Malsawm ြ ော်း  ေပ်သော်း  (Pastor) ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၃၂၃၆ Zing Peng Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၂၃၇ Liante ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၂၃၈ Siang Cung Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၂၃၉ Bawi Cin Tial မ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၂၄၀ Par Hlei Iang မ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၂၄၁ Hlawn Meng မ  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၂၄၂ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဝဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု ါစု၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၂၄၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဆန််း ြ ော်း/၃၉ ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၈၊ ဆန်တန််းလမ််း၊ 

စြ်ြ င််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၂၄၄ (ြ ု) ထ န််းဒဇေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၈၊ ဆန်တန််းလမ််း၊ 

စြ်ြ င််းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၂၄၅ (ြ ု) မင််းစန််းသ န််းဝင််း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်ဒ ်းေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၂၄၆ ဒ ါြ်တောဒနမ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့တ င် လ ထုြ ု 

 ခမ ော့ဒဆ်းြုသဒပ်းဒနသညေ်ာ့ ပုဂ္လ ြ 

ဆေောဝန်တဦ်းပဖစ်မပီ်း ၎င််းြ ု ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့  ြခ ဏသောခါ 

ဘုန််းကြီ်းဒြ ောင််းထ ပ်ေှ  ေန်ြုန် - မနတဒလ်းလမ််းမတ င်

  ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့ ေ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ လမ််းြ ု ပ တ်ြော 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််း ပဖစ်သည်။

၃၂၄၇ စလ ုင််းဗန်ဒ ါ ော့သ်ဒထောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၄၈ စလ ုင််းဗ  ွဲ့ြ ံျု်းနမ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၄၉ စလ ုင််း စ ုင််းသဆမ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၅၀ စလ ုင််းတ မ်ြ ံျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၅၁ စလ ုင််းစ ုင်လင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၅၂ ဒမပုလ မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၂၅၃ လှဝင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၄   ခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၅ မ ု်းမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၆ ဝတ်ေည်ထ န််း မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၇ ဒဌ်းေင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၈ ပဖ ပဖ ဝင််း မ/၃၇  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၅၉ ခင်ဒဌ်းေီ မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၀ ခ စ်ဉီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၁ ခင်ဆန််း မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၂ ပဖ ပဖ ဝင််း မ/၄၁  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၃ ခင်နှင််းသြ် မ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၄ ဒ ောင်ဒြ ေ်ာထြ်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၅ ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ောပုံမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၆၆ (ဒမောင်) မ ု်းသ မေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၈ ဦ်းတင်ဒသောင််း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉေ်ာ့  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၆၇ (ြ ု) ဒ ောင်ပမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉေ်ာ့  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၆၈ (ြ ု) ဒ ောင်လင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စဉေ်ာ့  ု်းဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၂၆၉ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းသနိ်ု့ဇင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလ င်  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၂၇၀ (ဦ်း) မင မ််းဒမောင် ြ ော်း/၅၀ ဦ်းပပ ်း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒပပဒ ်းဒြ ်းေ ော၊

 

ယင််းမောပင်နယ်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 



၃၂၇၁ (ဦ်း) န ုင်လင််း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းထ န််းဒပါ  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒပပဒ ်းဒြ ်းေ ော၊

 

ယင််းမောပင်နယ်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၃၂၇၂ (ဦ်း) ခ ုင်ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းစ န်လင််း  ေပ်သော်း ၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒပပဒ ်းဒြ ်းေ ော၊

 

ယင််းမောပင်နယ်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၃၂၇၃ ဒ ါြ်တော ဒြ ေ်ာမင််းစ ု်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ရ ု်း ထ ်းြုဆေောဝန်)
၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်၍ ဖမ််းဆီ်းြော လြ်ြ ု 

ဒနောြ်ပပန်ကြ ျု်းတုပ်၊ ဒခါင််းြ ု   ပ်မ စ ပ်မပီ်း 

 ေ တ်တ ုြ်ဆ  ဒခေါ်သ ော်းသည်။

၃၂၇၄ (ဒမောင်) ဒ ောင်ပမတ်ခ ုင် ြ ော်း ဦ်းသန််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၇၅ (ဒမောင်) ဒ ောင်ခ မ််းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၇၆ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၇၇ (ဒမောင်) ေ မင််းန ုင် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၇၈ (ဒမောင်) ရ ှုင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ဒမောင်သန််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၇၉ (ဒ ေါ်)     ဒ ောင် မ/၄၆ ဦ်းခင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၈၀ (ဒမောင်) စ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၈၁ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင်လင််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။



၃၂၈၂ (မ) ဒခ ောဒဝဒမေ်ာ မ/၂၆ ဦ်းတြ်လင််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁

သုဝဏဏေ စခန််းမှ 

စစ်ဒကြောဒေ်းသ ုို့ပ ုို့ဒဆောင်

ထော်းသည်။

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

သဃသန််းြျွန််း  မှတ်(၃)  ထြ်တန််းဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်

  ဖမ််းခံေမပီ်း သုဝဏဏ ေ စခန််းမှတဆငေ်ာ့ 

စစ်ဒကြောဒေ်းစခန််းသ ုို့ ပ ုို့ဒဆောင်ထော်းသည်။

၃၂၈၃ (ဒ ေါ်) ဖ ်းပ ငေ်ာ့စ န် မ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့စု၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၂၈၄ (ဒမောင်) ထြ်ပမြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့စု၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၂၈၅ (ဒမောင်) ဒနလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့မ၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၂၈၆ (ဒမောင်) မ  ျု်းမင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၂၈၇ (ဒမောင်) ဒ ောင်ထြ်ပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒနောင်စ န််း၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။
၃၂၈၈ (ြ ု) မင််းမင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၃၂၈၉ (ြ ု) သ ေ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့ခင်ေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၀ (ြ ု) သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း ဦ်းမ ု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နော်းခါေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၁ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒင  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နော်းခါေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၂ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းယ ေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၃ (ြ ု) မင မ််းခ မ််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နော်းခါေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဆန််းလင််း ြ ော်း ဦ်းဖုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နော်းခါေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၅ (ြ ု) မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နော်းခါေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၆ (ဦ်း) ြ ုြ ုကြီ်း (ခ) ဦ်းြ ု ြ ော်း ဦ်းပမဒမောင်  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၅၀၅-ြ, ၁၄၃

  ုဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မဟောဒ ောင်ဒပမမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၂၉၇ (ြ ု) ဒြောင််းဒြောင််း ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဝင််းသ န််း  ေပ်သော်း ၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

၂၈ေြ် ဒမလ ၂၀၂၁ တ င်

 ဒထောင် ဏ် (၂) နှစ် 

ခ မှတ်လ ုြ်သည်။

 မှတ် ၃ ေပ်ြ ြ်၊

 ပမနနဒော (၁) လမ််း၊ 

ပုဒလောမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၃၂၉၈
(ဒမောင်) ထြ်ဒ ောင်ဦ်း (ခ)

 ြ ုထြ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၂၉၉ ြ ုန ုင်ဦ်းလ ှုင် ြ ော်း

 ေပ်သော်း၊ 

(လုပ်ငန််းမန်ဒနဂ ော၊ ဖလြ်ေ်ှ

   တ်စပေြ် 

ြုန်စည်ပ ုို့ဒဆောင်ဒေ်းလုပ်ငန််း

 ြုမပဏီ၊ လီမ တြ်

၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေ 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်

တ ုြ် 185 6 လွှော 

(B)ငမ ု်းေ ပ် 9 လမ််း၊

  ပ ုင််း4

သြ်န််းြျွန််း 

စံပပဒစ ်း

၃၃၀၀ ဦ်းသောထြ်ဟန် ြ ော်း

 ေပ်သော်း၊ 

( ဒေောင််းကြီ်းကြပ်၊ 

  ဗော်းသရ ုြ် ြုမပဏီ၊ 

လီမ တြ်)

၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေ 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေ

သည်

တ ုြ် 185 6 လွှော 

(B)ငမ ု်းေ ပ် 9 လမ််း၊

  ပ ုင််း4

သြ်န််းြျွန််း 

စံပပဒစ ်း

၃၃၀၁ (မ) ဒေွှေေည်ဖ ်း မ ဦ်းဆန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၃၀၂ (ဦ်း) မင််းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းတင်ဒဖ  ေပ်သော်း ၄-ဧမပီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၃၀၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းဆြ်လင််း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းတင်ထ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ရ ု်းဂ ု်းဒြ ်းေ ော၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၃၃၀၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွ သစ်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပင်လည်ဘ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၀၅ (ြ ု) ေန်န ုင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ် င််းြုန််းြ

  ဒ  ်းေ ော၊ 

ပင်လည်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

 ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၀၆ (ဦ်း) တ ုေှည် ြ ော်း
 ေပ်သော်း(ေပ်ြ ြ်ဥြကဌဒဟ

 ောင််း)
၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်လည်ဘ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၀၇ (ြ ု) ထ န််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(သောဒေ်း/နောဒေ်းြော်း 

ဒမောင််းသ )

၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၂၅ လမ််း၊ 

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၀၈ Dr. ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ ပါဝင်ြ ညီစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၀၉ Dr. စ ု်းစံမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ ပါဝင်ြ ညီစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၁၀ Dr. ခ မ််းဒပမော့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ ပါဝင်ြ ညီစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၁၁ မခင်စုစုထ န််း မ  ေပ်သော်း (သ နောပပျု) ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

သပ တ်တ င် Medical Cover Team ၌ ပါဝင်ြ ညီစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၁၂ (ြ ု) ဆလ ုင််းလောေ န််း ြ ော်း/၃၄
ဦ်းဒမောင်ဒမောင် and 

Daw Lwe Gyi
 ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၃၃၁၃ Kam Suan Khai ြ ော်း/၂၀ Cin Sian Pau  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။



၃၃၁၄ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၃၃၁၅ (ြ ု) ဒ ်းဒ ်းြ ု ြ ော်း/၄၀ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

၃၃၁၆ (ဦ်း) ကြည်လ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၃၃၁၇ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၃၃၁၈ (ြ ု) သန််းဒြ ေ်ာဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၃၃၁၉ (ဒ ေါ်) မီ်းည ျု မ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၃၃၂၀ (ဒ ေါ်) ပဖ ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြနြ်သီေ ဒြ ်းေ ော၊

 

သေြ်ဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၊ ထော်းဝယ်ခရ ုင်၊ 

တနသသောေီတ ု ်င်းဒ 

၃၃၂၁ (ဦ်း) ထ န််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇေပ်ြ င််း၊ 

စဉေ်ာ့ြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၂၂ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ထ န်််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇေပ်ြ င််း၊ 

စဉေ်ာ့ြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၂၃ (ြ ု) ေောဇောဝင််း ြ ော်း ဦ်းပါသန််း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ ေပ်၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၂၄ (ြ ု) တ ုြ်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းဒပါလ ံ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ ေပ်၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၂၅ (ြ ု) ညီမ  ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ ေပ်၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၂၆ (ြ ု) သနိ်ု့ဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းလှဒ ောင်  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ ေပ်၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၃၂၇ (ြ ု) ဉောဏ်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒေွှေဖ တ် ဒြ ောင််းဆေော ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင််းြုန််းေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းြ န်ဒ ောင် ဒြ ောင််းဆေော ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ လြ်နြ်မှု
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  င်ေ ော၊ 

ဗန််းဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၂၉ (ြ ု) ေန်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဘဒင ြ န််းမောဒေ်းမှ ်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့သ ေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၃၃၀ (ြ ု) ပမတ်မင််းဒဆ ြ ော်း ဦ်းဒစောဒေွှေ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့သ ေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၃၃၁ (ြ ု) ဒသောင််းည နိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းခ မ််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နနိ်ု့သ ေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၃၃၂ (ြ ု) ပမငေ်ာ့သ န််း ြ ော်း ဦ်းဖ ဒမောင်  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းလ ှုင််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊

  င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၃၃ (ြ ု) ထ န််းလင််း ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းလ ှုင််းြုန််းဒြ ်းေ ော၊

  င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၃၄ (ြ ု) သ န််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာစ န်  ေပ်သော်း ၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင််းြုန််းေ ော၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၃၅ (ြ ု) မ ု်းဆန််းဦ်း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ဗင််းစတော်း 

စော်းဒသောြ်ဆ ုင်၊ 

ြုန်စ မ််းတန််း၊ 

 င််းပတ်ဒြ ွဲ့၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၃၃၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒနစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်လ ထ ပပန်ေပ်ြ 

ြ်၊ မုံေ ောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။
၃၃၃၇ (မ) ဝင််းမင််းသန််း မ  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့ BH ဟ ုတယ်တ င်လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း။

၃၃၃၈ ဒ ါြ်တော လင််းစုနီဝင််း မ
 ေပ်သော်း 

(ြဒလ်း ထ ်းြုဆေောဝန်)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၃၉ ဒ ါြ်တော ဒြ ေ်ာထင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၄၀ (ြ ု) ဒစောဒြ ေ်ာသ ေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဝေါ်ခုတ်မမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်( ဒေှွဲ့

ပ ုင််း)

၃၃၄၁ မဖ ျု်းဒဝစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ် ုပ်စု၏ လြ်နြ်ြ ုင် ေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းြ 

 ဒကြောင််းမ ော့ လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။



၃၃၄၂ (မ) စုဇောလီေှ န် မ
 ေပ်သော်း 

(ဒဇပ ုင်ြုမပဏီဝန်ထမ််း)
၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်စနစ်တ ုြ်ဖ ြ်ဒေ်း 

 ဒထ ဒထ သပ တ်ဒြေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မှော ပါဝင်သညေ်ာ့ 

ဆ ုေှယ် ီမ ုြေြ်တစ်ညီည တ်ဒေ်းတပ်ဦ်းမှ 

ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု ော်း ဖမ််းဆီ်းမေသညေ်ာ့ တ ြ် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏ လြ်ပါ်းဒစ 

လြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့ြ ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု၏ မ တ်ဒဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆီ်းလ ုြ်ေဒကြောင််း သ ေသည်။

၃၃၄၃ (ြ ု) င ော်းဂ ော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စစ် ောဏောေှင်စနစ်တ ုြ်ဖ ြ်ဒေ်း 

 ဒထ ဒထ သပ တ်ဒြေ်ာမတီ General Strike 

Committee (GSC) မှော ပါဝင်သညေ်ာ့ 

ဆ ုေှယ် ီမ ုြေြ်တစ်ညီည တ်ဒေ်းတပ်ဦ်းမှ 

ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု ော်း ဖမ််းဆီ်းမေသညေ်ာ့ တ ြ် 

 ောဏောသ မ််းစစ် ုပ်စု၏ လြ်ပါ်းဒစ 

လြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့ြ ြ ုဒြ ေ်ာြ ုြ ု၏ မ တ်ဒဆ  ၃ 

ဦ်းြ ု ဖမ််းဆီ်းလ ုြ်ေဒကြောင််း သ ေသည်။

၃၃၄၄ (ဒ ေါ်) ခင်မောဦ်း မ ဦ်းဒ ောင်သ န််း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်

၃၃၄၅ (မ) စနဒောဒဌ်းဒဌ်းလ င် မ  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ေန်ြုန်

၃၃၄၆ (ဒမောင်) တီဒဇေ်ာဒတောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ေန်ြုန်

၃၃၄၇ (မ) ေွှေန််းလ ော့ပမဒေွှေ မ  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၂ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ေန်ြုန်

၃၃၄၈ (ဒ ါြ်တော) ဟ န််းသ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း (သ ော်းဆေောဝန်) ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၄၉ (ဒ ေါ်) ဒဆ ဇင်ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ် ြ် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်ကြီ်းြုန််း၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၃၅၀ (ဒ ေါ်) ပဖ ပဖ စ ု်း မ/၄၃  ေပ်သော်း ၆-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၅၀၅-ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၆ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၂ နှစ် 

ပပစ် ဏ် ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒလှေ်ာြော်းေပ်ြ ြ်၊

 ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့နယ်

၃၃၅၁ (ဦ်း) ဒ ောင်မ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်လုံေပ်ြ ြ်၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၃၅၂ (ြ ု) ေှော်းမော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၃၅၃ (ြ ု) န ုင်လင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ေ 
တနိ်ု့ဆည်ေ စခန််း ခ ျုပ်တ 

င် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောေှည် - ဒပမောြ်ေ ော၊

 တနိ်ု့ဆည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၃၅၄
(ဒမောင်) ဒြောင််းဒြောင််း (ခ)

 ဒြောင််းထြ်စံ
ြ ော်း ဦ်းထ န််း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်

၃၃၅၅ (ြ ု) ဇင်မ  ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဖမ််းဆီ်းခံေသညေ်ာ့ဒနို့တ င် မမ ျုွဲ့နယ် 

 ဒထ ဒထ  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းရုံ်းတ င် ထော်းေှ မပီ်း 

 ကြ မ်ကြ မ်ရ ုြ်နှြ် မခ မ််းဒပခောြ်ြော ဧမပီ ၂၁ ေြ် 

ေမန်ယ သညေ်ာ့ဒနို့ ထ  ဒြ ောြ်ဆည် မမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င်

 ထော်းမည်ဟု ဒြ ောြ်ဆည်ေ တပ်ဖ  ွဲ့ြ 

ဒပပောကြော်းထော်းဒသေ်ာလည််း ၉ -ဧမပီ-၂၀၂၁ နံနြ်တ င် 

  ု်းဘ ု ဒထောင်သ ုို့ ခ ြ်ခ င််း ပ ုို့လ ုြ်ပခင််းပဖစ်သည်ဟု 

သ ေသည်။

၃၃၅၆ နီသ ယုန ုင် မ စဝ်ယုန ုင်  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒစ ်းတန််းေပ်၊ 

ပင််းတယမမ ျုွဲ့၊ေှမ််းပပ

ည်နယ်

ဆနဒပပပ  မ ော်းတ င် ဦ်းဒဆောင်တြ်ကြ သ ပဖစ်မပီ်း 

ဖမ််းဝေမ််းထုတ်ပခင််းခံထော်းေသ ပဖစ်သည်

၃၃၅၇ (မ) ငုဝါဇင် မ  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 CDM မ ော်း ော်း  ော်းဒပ်းြ ညီပခင််း

၃၃၅၈ (ြ ု) န ုင်န ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 CDM မ ော်း ော်း  ော်းဒပ်းြ ညီပခင််း

၃၃၅၉ (ြ ု) ဒပါင်မင််းလ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဧမပီ-၂၁

ဒမေ်ာလ ုြ်ြဒလ်းဒထောင်

တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၃၆၀ (ြ ု) ကြည်ခ ုင် ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဟန်စ န်  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁

  ုြ်ဦ်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပ န ယ်ြုန််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၆၁ (ဦ်း) ဘ ုဘ ုဝင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းကြည်
 ေပ်သော်း (စ န်ပခယ် 

ပုံနှ ပ်တ ုြ်)
၈-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၀၈)၊ 

(၃၉)လမ််း၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ မနြ်ပ ု ်င်းတ င် စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝင် 

မ ော်းမှ စစ်ဒမ်းစေောေှ ၍ဟုဆ ုြော လောဒေောြ်ဒခေါ် 

ဒဆောင်/ ပုံနှ ပ်တ ုြ် ော်းခ  တ်ပ တ်။

၃၃၆၂ Lal Kim (လောလ်ြ မ််း) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝန်ထမ််း  မ်ေော၊ 

ဒတောင်ဖီလောေပ်ြ ြ်

၊ ြဒလ်းမမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ၎င််း ော်း KCA (Kalay Civil 

Army)  ဖ  ွဲ့ဝင်ဟုစ ပ်စ  ြော ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၆၃ Lal Zung (လောလ်ဇုန်) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝန်ထမ််း  မ်ေော၊ 

ဒတောင်ဖီလောေပ်ြ ြ်

၊ ြဒလ်းမမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ၎င််း ော်း KCA (Kalay Civil 

Army)  ဖ  ွဲ့ဝင်ဟုစ ပ်စ  ြော ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၆၄ Thang te (ထန်သ ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝန်ထမ််း  မ်ေော၊ 

ဒတောင်ဖီလောေပ်ြ ြ်

၊ ြဒလ်းမမ ျုွဲ့။

စစ် ုပ်စုတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ၎င််း ော်း KCA (Kalay Civil 

Army)  ဖ  ွဲ့ဝင်ဟုစ ပ်စ  ြော ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၆၅ (ြ ု) ဆန််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁

ြသောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြသောခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််း 

တ ုင််းဒ သကြီ်း။



၃၃၆၆ (မ) ဝါဝါန ုင် မ  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗဒဟောြ်ေ ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြသောခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််း 

တ ုင််းဒ သကြီ်း။

ဒန  မ်တ င် ဒလဒသနတ်ဒတ ွဲ့ေှ / ဒယောြ် ော်းမဒတ ွဲ့ေ 

မ န််းမပဖစ်သ ြ ုဖမ််း။

၃၃၆၇ (ဒ ေါ်) ကြည်ကြည်ဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဖောော့ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

မမဖ ျု်းသ ဂီဒြ ေ်ာ စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှလောဒေောြ် 

ေှောဒဖ ေော မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ ၎င််း၏မ ခင်ပဖစ်သ  ော်း ဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းပခင််းပဖစ်သည်။ မမဖ ျု်းသ ဂီဒြ ေ်ာမှော 

၅၀၅(ြ)ပဖငေ်ာ့ ဝေမ််းထုတ်ခံထော်းေသည်။

၃၃၆၈ (ြ ု) န ု ်ငန ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၇၀)၊ 

ဘုေော်းြ ုင်လမ််းမကြီ်း

၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

စစ်ဒြောင်စီ ကြမ််းဖြ် ုပ်စုမှ ငုဝါြ န်ပ  တော 

စောစီစောရ ုြ်ဆ ုင် တ င််း ၀င်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့ကြမပီ်း 

ဖုန််းနှငေ်ာ့ြ န်ပ  တော တ င််းမှ CDM ၀န်ထမ််းမ ော်း တ ြ်

  လှ ဒင  ဒထောြ်ပံော့မှု၊ CRPHနှင်ော့ဆြ်န ယ်သညေ်ာ့ 

ဖုန််းမှတ်တမ််းစောေ ြ်တစ်ေ ြ်၁ေ တ် 

မမ တ်သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင် 

ဦ်းပမတ်ြ ုြ ုထံဆြ်သ ယ်ထော်းသည်ော့ ဖုန််းမှတ်တမ််း 

Social media မှော 

ဒတေ်ာလှန်ဒေ်းမှတ်တမ််းမ ော်းနှင်ော့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပါသည်။ လြ်ြ ုင်ဖုန််း၂လုံ်း Hard Disk 500 

GB တ ုို့ြ ုလည််း ယ ဒဆောင်သ ော်းကြပါသည်။

၃၃၆၉
(မ) ငုဝါဇင် 

(ြ ုန ုင်န ုင်ဦ်း၏ဇနီ်း)
မ  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၇၀)၊ 

ဘုေော်းြ ုင်လမ််းမကြီ်း

၊ မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

စစ်ဒြောင်စီ ကြမ််းဖြ် ုပ်စုမှ ငုဝါြ န်ပ  တော 

စောစီစောရ ုြ်ဆ ုင် တ င််း ၀င်ဒေောြ်ေှောဒဖ ခ ော့ကြမပီ်း 

ဖုန််းနှငေ်ာ့ြ န်ပ  တော တ င််းမှ CDM ၀န်ထမ််းမ ော်း တ ြ်

  လှ ဒင  ဒထောြ်ပံော့မှု၊ CRPHနှင်ော့ဆြ်န ယ်သညေ်ာ့ 

ဖုန််းမှတ်တမ််းစောေ ြ်တစ်ေ ြ်၁ေ တ် 

မမ တ်သပ တ်ဒခါင််းဒဆောင် 

ဦ်းပမတ်ြ ုြ ုထံဆြ်သ ယ်ထော်းသည်ော့ ဖုန််းမှတ်တမ််း 

Social media မှော 

ဒတေ်ာလှန်ဒေ်းမှတ်တမ််းမ ော်းနှင်ော့ပတ်သြ်မပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပါသည်။ လြ်ြ ုင်ဖုန််း၂လုံ်း Hard Disk 500 

GB တ ုို့ြ ုလည််း ယ ဒဆောင်သ ော်းကြပါသည်။

၃၃၇၀ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းဗ ုလ်ဝင််း  ေပ်သော်း ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၁၈၈၊

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 ဒဆောင်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၃၃၇၁ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဘ ုဟ န််း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းတင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ 

ဒမှေ်ာြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

၃၃၇၂ (ဦ်း) တင်ဦ်း ြ ော်း/၅၇ ဦ်းဒသောင််းတင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ 

ဒမှေ်ာြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

ဒမောင်ဒ ောင်ဘ ုဟ န််း၏ဖခင်ပဖစ်သည်။



၃၃၇၃ (ဒမောင်) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန်(၆)လမ််း၊ 

ဒမှေ်ာြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

ဒသနတ်ပစ်သံကြော်း၍ 

  မ်ပပင်ထ ြ်ကြညေ်ာ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းသ ော်း။

၃၃၇၄ (ဒမောင်) ဖ ု်းခ ော်း (ခ) ေ ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းခ စ်လ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဏဏစု(၇)လမ််း၊ 

ပုဏဏစုေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း  ဒ သကြီ်း။

၃၃၇၅
(ဒမောင်) ြ ုြ ုဒ ောင် (ခ) 

ဒဗလုဝ
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒြ ေ်ာလ ှုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဏဏစု(၇)လမ််း၊ 

ပုဏဏစုေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း  ဒ သကြီ်း။

၃၃၇၆ (ဒမောင်) ေ ဒြ ေ်ာစ ော (ခ) ေ ကြီ်း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းပမလ ှုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဏဏစု(၇)လမ််း၊ 

ပုဏဏစုေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််း  ဒ သကြီ်း။

ဒပါင်ြ ု ြ ည်ထ မှန်ထော်းသည်။

၃၃၇၇
(ြ ု) သ ေဒ ောင် (ခ) 

ြ ုဘောဘယ်
ြ ော်း/၂၆ ဦ်းပမသ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုဏဏော်းစု (၆) လမ််း၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ပုဏဏော်းစု ၉ လမ််းတ င်  ဖမ််းခံေသည်။

၃၃၇၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၄
ဦ်းတင်ဦ်း (ခ) 

ဦ်းမ ု်းဒြ ေ်ာ
 ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် ၂၅ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

ဒမှေ်ာြန် ၂၅ လမ််း မမ ျုွဲ့ရ ု်းြုန််းတ င် ြင််းဒစောငေ်ာ့ဒနစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၇၉ (ဦ်း) မ  ျု်းဒဆ လင််း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု (၉) လမ််း၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ပုဏဏော်းစု ၉ လမ််း  မ် တ င််း ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၈၀ (ဦ်း) ကြည်န ုင် ြ ော်း/၄၆ ဦ်းတင်ဒဖ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၁) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၈၁ (ဦ်း) သန််းဒဌ်း ြ ော်း/၄၀ ဦ်းမင မ််းဒမောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု (၁၈) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ြ ံျု်းရ ု်းဒခ ောင််းထ တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၈၂ (ြ ု) ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၁၅) 

လမ််း၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
 ပပင်ထ ြ်ကြည်စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၈၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၈၄ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့န ုင် (ခ) ဂ  ဂ  ်း ြ ော်း/၅၈ ဦ်းသ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၃၈၅ (ြ ု) စ န်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၂၄) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ဒပပ်းလ ော်းေင််း လမ််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၈၆ (ြ ု) ဒမောင်ဒ ်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမှေ်ာြန် (၂၄) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
ဒပပ်းလ ော်းေင််း လမ််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၃၈၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း/၃၂ ဦ်းသ န််းဝင််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု (၁၉) လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

 ဒနောြ်မမ ျုွဲ့ဒထောငေ်ာ့ ဒြ ောင််းထ ဝင်ပုန််းေင််း 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၈၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဆန််းဦ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နောဂဝန် 

သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊ 

ဗ ုလ်ခ ျုပ်ဝပ်ဒေှောော့၊ 

 လုပ်လုပ်ဒနစဉ်မတေော်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၈၉ (ြ ု) စ ုင််းညီ ြ ော်း/၂၁ ဦ်းသန််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နောဂဝန် 

သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊ 

ဗ ုလ်ခ ျုပ်ဝပ်ဒေှောော့၊ 

 လုပ်လုပ်ဒနစဉ်မတေော်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၉၀ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့စ ု်းစံ (ခ) ြ ုစ ု်းစံ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းသ န််းထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နောဂဝန် 

သ မ်ဒတေ်ာထ ပ်နော်း၊ 

ဗ ုလ်ခ ျုပ်ဝပ်ဒေှောော့၊ 

 လုပ်လုပ်ဒနစဉ်မတေော်း ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၃၉၁ (မ) စနဒောသ င် မ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၄၃)၊ (၂၇)

 လမ််း၊ (၁၀) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

သ မ၏ခင်ပ န််း မည်မှော ြ ုသ န််းဒထ ်းပဖစ်မပီ်း နှစ်ဦ်းသော်း

  တ တြ  ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၃၃၉၂ (ြ ု) သ န််းဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၂၄၃)၊ (၂၇)

 လမ််း၊ (၁၀) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 



၃၃၉၃ (မ) သန််းဒ ်း မ/၆၅ ဦ်းဒမောင်ဉောဏ်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၊ 

 လင််းဒေောင် ၁၊ ၃

 လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၃၃၉၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ုလတ် ြ ော်း/၄၁ ဦ်းပမငေ်ာ့ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃၊ 

 လင််းဒေောင် ၁၊ ၁၀

 လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၃၃၉၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၁၉ ဦ်းေ ဒနောင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္ော ၁၀ လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၉၆ (ြ ု) ထ န််းဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၆ ဦ်းဒ ောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဝ (၁) လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၉၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း ြ ော်း/၃၇ ဦ်းသ န််းဒင  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနောြ်မမ ျုွဲ့ဒတေ်ာြ 

ဒ  ောင််း၊ ဒမှေ်ာြန် 

၁၉ လမ််း၊ ပုဏဏော်းစု 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၉၈ (ဦ်း) လွှမ််းမ ု်းဝင််း ြ ော်း/၄၂ ဦ်းတင်ဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၈ လမ််း၊ 

ပုဏဏော်းစုေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၃၉၉
(ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဟ န််း (ခ)

 ဒ ောင်ဒလ်း
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒမောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် (၁၈) 

လမ််း၊ 

ေှင်ဒစောပုေပ်ြ ြ်၊ 

၃၄၀၀ (ြ ု) ြံထ န််း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒမောင်ပဖ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္ောသီေ  (၉) 

လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၃၄၀၁ (ြ ု) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း/၃၉ ဦ်း ုန််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၁၄) 

လမ််း၊ ပုဏဏော်းစု 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၂ (ဦ်း) ဂ မ််းတီ်း ြ ော်း//၆၀ ဦ်းဒဇေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၈) လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၃ (ဦ်း) ဒ ်းမင််း ြ ော်း/၆၀ ဦ်းဒြ ေ်ာသော  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၆) လမ််း၊ 

 လ ပ်ပပောြန် 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၄ (ြ ု)  န ုင်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၁၈ ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဇင််းတ ု်းခ  ွဲ့ (၂) 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၀၅ (ဦ်း) မ ု်းပမငေ်ာ့ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၅၀ ဦ်းခ စ်ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၅) လမ််း၊ 

 လ ပ်ပပောြန် 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၆ (ဦ်း) ကြည်ဒ ောင် ြ ော်း/၅၈ ဦ်းထ န််းကြည်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၁၈) 

လမ််း၊ ပုဏဏော်းစု 

ေပ်ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၇ (ဦ်း) မင််းသ ြ ော်း/၄၆ ဦ်းစ ု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၂၅) လမ််း၊

 ပုဏဏော်းစု ေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့။

၃၄၀၈ (ြ ု) ဘ ုဘ ုဟန် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းခ စ်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္ော ၁ လမ််း၊ 

နန််းဒတေ်ာေောေပ်ြ ြ်

၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့
၃၄၀၉ (ြ ု) ပမငေ်ာ့လ ှုင် ြ ော်း/၃၉ ဦ်း ုန််းကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၀ (ြ ု) ြ ုြ ုတင် ြ ော်း/၂၇ ဦ်းဒြ ေ်ာလ ှုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၁ (ြ ု) ဒြောင််းထြ် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၂ (ဦ်း) မင််းမင််း ြ ော်း/၆၀ ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ော ြ ော်း/၃၂ ဦ်းဒ ်းခ  ျု  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့



၃၄၁၄ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၅၆  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၅ (ြ ု) မင််းသ န ုင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြ်န ုင်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၆ (ြ ု)ဒြ ေ်ာဝင််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းဒမောင်ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၇ (ြ ု) ဇင်ဘ ု ြ ော်း/၂၈ ဦ်းပမဒ ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၈ (ဒမောင်) ခပံျု်းဒထ ်း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းြ င်ဟန်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၁၉ (ြ ု) ခ စ်ဒထ ်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းြ င်ဟန်  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၂၀ (ြ ု) ဒြောင််းထ ဋ်စံ ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၂၁ (ြ ု) ခ စ်ဦ်း ြ ော်း/၄၅ ဦ်းဘ ုဦ်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၄၂၂  ဒ ောင်ဒြောင််းစြ်
ြ ော်း/၁၅နှ

စ်
 ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

စမ််းဒခ ောင််းသပ တ်တ င် ပါဝင်ဆနဒပပမပီ်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။ ဖမ််းဆီ်းခံေစဉ် 

ရ ုြ်နှ ြ်နှ ပ်စြ်ပခင််းမ ော်း ခံခ ော့ေ၍  ဏ်ေောေေှ ခ ော့သည်။

၃၄၂၃ Duh Hu Sang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၃၄၂၄ တင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၄၂၅ Tg. Khai Than Lian ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တီ်းတ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၄၂၆ Lia. Cin Don Kim မ  ေပ်သော်း ၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တီ်းတ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

၃၄၂၇ (ြ ု) ဒဇလင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၄၂၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမ ု်းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ တ်ကြ ျုြ်လမ််း၊ 

ေန်ကြီ်းဒ ောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ဒေ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်။

ဒေ်းမမ ျုွဲ့နယ် NLD ဥြကဌ ဦ်းဒြ ေ်ာမ ု်းဒ ်း၏ 

ညီ ေင််းပဖစ်သည်။

၃၄၂၉ (ြ ု) ပပညေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ ပမြျွန််းသော  မ်ေောဝန််းထ တ် နီ်း မီ်းပ  ျုငေ်ာ့တ င်

 ၁၀ ဧမပီ ၂၁ ည (၈)နောေီဝန််းြ င်ခနိ်ု့၌ စစ်ဒြောင်စီ 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။



၃၄၃၀ (ြ ု) ဇင်မ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

န ယ်နီ(၁၃)လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ 

ဖမ််းဆီ်းြောလြ်ြ ုကြ ျု်းတုတ်ရ ုြ်နှြ်ခ ော့သည်။ 

ထ ုို့ ပပင် ပမန်မောဒင  သ န််း၁၈၀ ဝန််းြ င်၊ လြ်ပ်ဒတောော့၊

 ြင်မေော၊ ဒတောင်တြ် စြ်ဘီ်းန ို့  ပခော်းတန်ဖ ု်းေှ  

ပစစည််းမ ော်း ြ ုပါ မတေော်းလုယ သ ော်းဒကြောင််း 

သ ေပါသည်။ ြ ုဇင်မ ု်း၏မ ခင် ခ ြ်ထော်းသညေ်ာ့ 

ကြြ် သ  ပမစ်ဟင််းြ ုပါ န ှုြ်စော်းသ ော်းမပီ်း 

တစ်  မ်လုံ်း ော်း ဒမွှဒနှောြ်ဒသောင််းြ န််းသ ော်းဒကြောင််း

 ၎င််း၏မ ခင်ပဖစ်သ မှဒပပောကြော်းပါသည်။ မပီ်းဒနောြ် 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝင် မ ော်းထ မှ တောဝန်ေှ သ ဟုယ ဆေသ မှ 

"မင််းတ ုို့ြ ုလစောဒပ်းမှောမဟုတ်ဘ ်း   မ်ထ ြ 

တန်ဖ ု်းေှ တယ်လ ုို့ထင်တ ော့ ပစစည််းမှန်သမ  ြုန်ယ ခ ော့ " ဟု

 ဒပပောဒကြောင််းသ ေပါသည်။ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှောလည််း 

ခ ုင််းသညေ်ာ့ တ ုင််း  ြုန်လုံ်းယ သ ော်းကြ 

ဒကြောင််းသ ေပါသည်။ တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းသည် 

လမ််း တ င််းသ ုို့ဝင်လောသညေ်ာ့ ခ  န်တ င် 

မည်သ မ ထ ြ်မကြည်ော့ေ  ဒ ောင် ဆ ဆ ုကြ မ််းဒမောင််းမပီ်း 

cctv  ခ  ျုွဲ့ြ ုဖ ြ်ဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေပါသည်။ 

ြ ုဇင်မ ု်းသည် ရ ုြ်နှြ်ခံထော်းေသညေ်ာ့  ဏ်ဒကြောငေ်ာ့ 

မ ြ်နှောမှော ဖ ်းဒေောင် ဏ်ေောဒတ ေေှ မပီ်း 

စခန််းြ ုဖမ််းသ ော်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၄၃၁
(ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင်ဇင်ဦ်း (ခ)

 ဖ ု်းဒထောင်
ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၁၅ 

လမ််း၊ 

ေှင်ဒစောပုေပ်ြ ြ်၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

၃၄၃၂ (ြ ု) န ုင်လင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၃၃ (ြ ု) တင်ထ ဋ်န ုင် ြ ော်း/၂၄ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၀-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၉ 

ေြ်ဒနို့တ င် ဒထောင် ဏ် 

၃နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

 မှတ် ၆၆၆၊ 

ဝရုဏော (၅)လမ််း 

 ထြ် ၊ ၁၃ 

ေပ်ြ ြ် ၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပ 

မမ ျုွဲ့နယ် ၊ 

၃၄၃၄ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဧမပီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်  

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၄၃၅ ဒ ါြ်တော ဒဝယံမ  ျု်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

သုခ ပေဟ တဒဆ်းြုသဒေ်းလုပ်ငန််းလုပ်ြ ုင်ဒနသ  

ဆေောဝန်တစ်ဦ်းပဖစ်သည်။



၃၄၃၆ Rev. Khup Khen Pau ြ ော်း/၇၀  ေပ်သော်း ၁၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တီ်းတ န်မမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်။

CDM ပါဝင်သ  Pu Do Sian Pau (ဦ်း  ုေှန််းဒပါင်)  ော်း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ မဖမ််းမ သပဖငေ်ာ့၊ သ ၏ 

မ ဘမ ော်းပဖစ်ဒသော Cope Memorial Baptist Church 

၏ မင မ််းစော်း ခေစ်ယောန်ဘုန််းဒတေ်ာကြီ်း Rev. Khup 

Khen Pau ( သြ် ၇၀ နှစ်) နှငေ်ာ့ ဇနီ်းသည် Pi Don 

Ngaih Lun တ ုို့ ော်း ဓါ်းစောခံ ပဖစ် ယဒနို့ည ဧမပီလ ၁၁

 ေြ်၊ ည ၁၁ နောေီခနိ်ု့တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၄၃၇ Pi Don Ngaih Lun မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တီ်းတ န်မမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်။

CDM ပါဝင်သ  Pu Do Sian Pau (ဦ်း  ုေှန််းဒပါင်)  ော်း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ မဖမ််းမ သပဖငေ်ာ့၊ သ ၏ 

မ ဘမ ော်းပဖစ်ဒသော Cope Memorial Baptist Church 

၏ မင မ််းစော်း ခေစ်ယောန်ဘုန််းဒတေ်ာကြီ်း Rev. Khup 

Khen Pau ( သြ် ၇၀ နှစ်) နှငေ်ာ့ ဇနီ်းသည် Pi Don 

Ngaih Lun တ ုို့ ော်း ဓါ်းစောခံ ပဖစ် ယဒနို့ည ဧမပီလ ၁၁

 ေြ်၊ ည ၁၁ နောေီခနိ်ု့တ င် 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၄၃၈ (မ) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမဝတီေပ်ြ ြ်၊ 

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

မပပညေ်ာ့မဖ ျု်းသ သည် ပု ်မ ၅၀၅ (ြ) 

ပဖငေ်ာ့တေော်းစ  ဒကြောင််းဒကြပငောခံထော်းေသ ပဖစ်သည်။

၃၄၃၉ (မ) သီေ စံ မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၄၄၀ (ြ ု) ဒဇေ်ာသ ေ န်ထ န််း ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(စစ်ြ ုင််းြ န်ပ  တော သင််းခ ျု

ပ်

၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ်ြ  ောဏောသ မ််းမပီ်း သ ပ်မကြောခင် 

ဆနဒပပလ ငယ်ဒတ န ို့  ောဏောေှင်ဖီဆန်ဒေ်း CDM 

လုပ်သ ဒတ ြ ု ေ ြ လ ုြ်လံဖမ််းဆီ်းစဉ် 

ြ ုဒဇေ်ာသ ေ န်ထ န််း လည််း  ဖမ််းခံခ ော့ေပါတယ်။ သ ုို့ဒသေ်ာ

 မ သော်းစုဝင်ဒတ န ို့   မ်နီ်းခ င််းဒတ  ဝ ုင််း ုံလောမပီ်း 

ေ ဒတ ြ ု တော်းဆီ်းခ ော့တောဒကြောငေ်ာ့ ြ ုဒဇေ်ာသ ေ န်ထ န််း 

ပပန်လ တ်ဒပမောြ်လောပါတယ်။    ီဒနောြ် မုံေ ောမမ ျုွဲ့မှော 

ဒေှောင်တ မ််းဒနစဉ် မဒနို့ည ၁၀ နောေီဒလောြ်မှောဒတောော့ 

သ ခတတတည််းခ ုေော ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့ြ မဖ ျု်းဒဝတည််းခ ုခန််းြ ု 

ေ န ို့စစ်သော်းဒတ ဒေောြ်လောမပီ်း ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့ပါတယ်။

၃၄၄၁
(ြ ု) ဒဇေ်ာသ ေ န်ထ န််း၏ 

 မ  ျု်းသမီ်း
မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ြ ုဒဇေ်ာသ ေ န်ထ န််းနှငေ်ာ့ တ  ြ ုယ်ဝန် ၆ 

လေှ ဒနမပီပဖစ်သညေ်ာ့ ဇနီ်းသည်လည််း 

 တ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၄၄၂ (ြ ု) ဝင််းလ င်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သ ၏ ဆီဆ ုင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၄၄၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ လြ်နြ်ဥပဒ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်စ ု်းဒြ ်းေ ော၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသည်ဟု 

ဆ ုြောဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်



၃၄၄၄ (ြ ု) စောတန်ဘ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ လြ်နြ်ဥပဒ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်စ ု်းဒြ ်းေ ော၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသည်ဟု 

ဆ ုြောဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်

၃၄၄၅ (ဦ်း) ဝင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁ လြ်နြ်ဥပဒ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်စ ု်းဒြ ်းေ ော၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသည်ဟု 

ဆ ုြောဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်

၃၄၄၆
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းန ုင် (ခ) 

ြ ုဒြ ေ်ာန ုင်ဦ်း
ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၄၇ (ြ ု) ဒစောမင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၅၀၅(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သမ ုင််း(၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

မု  တော  မ်ယော၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၄၈ (မ) ဇောပခည်ဒထ ်း မ ဦ်းစ ု်းစ ု်းဝင််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂၁ လမ််း၊ ၉၀-၉၁ 

လမ််းကြော်း၊ 

ဒ ောင် ဒပမသောဇံမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၃၄၄၉ ဆလ ုင််းဝီလ ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

ခ င််းပပည်နယ် ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့တ င် ထန်တလန်ဘြ်မှ ဝင်

 ဟော်းခါ်းတြကသ ုလ် နီ်းတ င် 

 ဒကြောင််းမ ော့ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၅၀
ဆလ ုင််းဝီလ ံနှငေ်ာ့ တ  

ဖမ််းခံေသညေ်ာ့ ြော်းဆေော
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

ခ င််းပပည်နယ် ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့တ င် ထန်တလန်ဘြ်မှ ဝင်

 ဟော်းခါ်းတြကသ ုလ် နီ်းတ င် 

 ဒကြောင််းမ ော့ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၅၁
ဒန ်းဒန ်းဒ ောင်ေင်၏ 

မ သော်းစုဝင် (၁)
မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မလ ဝမ််းေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောဖီဆန်ဒေ်း CDM လ ထုလှုပ်ေှော်းမှုမှော ပါဝင်တ ော့

  စ ု်းေဝန်ထမ််းဒတ ြ ုြ ညီဒပ်းဒနတ ော့ တ ြ် 

တနသသောေီတ ုင််း  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် NLD 

ပါတီ တ ုင််းလ ငယ် တောဝန်ခံ မဒန ်းဒန ်းဒ ောင်ေင်ြ ု 

လ ုြ်လံဖမ််းဆီ်းေော မမ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၄၅၂
ဒန ်းဒန ်းဒ ောင်ေင်၏ 

မ သော်းစုဝင် (၂)
 ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မလ ဝမ််းေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ် ောဏောဖီဆန်ဒေ်း CDM လ ထုလှုပ်ေှော်းမှုမှော ပါဝင်တ ော့

  စ ု်းေဝန်ထမ််းဒတ ြ ုြ ညီဒပ်းဒနတ ော့ တ ြ် 

တနသသောေီတ ုင််း  မ  ျု်းသော်း ီမ ုြဒေစီ ဖ  ွဲ့ခ ျုပ် NLD 

ပါတီ တ ုင််းလ ငယ် တောဝန်ခံ မဒန ်းဒန ်းဒ ောင်ေင်ြ ု 

လ ုြ်လံဖမ််းဆီ်းေော မမ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

မ သော်းစုဝင်မ ော်းြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၄၅၃     မင မ််း မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒ ောင်ပန််းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

ခင်ပ န််းပဖစ်သ  ြ ုဘ ုဘ ုဟန် ော်း ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  

ပု ်မ ၅၀၅-ြ ပဖငေ်ာ့ မှုဖ ငေ်ာ့ထော်းမပီ်း 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ ဇနီ်းသည်ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။



၃၄၅၄  မည်မသ 
ြ ော်း/၁၅နှ

စ်
 ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ေန်ြင််းေပ်ြ ြ်၊ ပမစ်ငယ်ဒ ်းနော်းြ ု 

လြ်နြ်ြ ုင်လုံခခံျုဒေ်း တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းစဉ်ဒတ  ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း 

ရ ုြ်နှြ်မှုမ ော်း ခံခ ော့ေသည်။

၃၄၅၅ (ြ ု) ဒဌ်းလင််း (AME) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၄၅၆ (ြ ု) ဒဌ်းလင််း၏ ညီမ (၁) မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၄၅၇ (ြ ု) ဒဌ်းလင််း၏ ညီမ (၂) မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ငယ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၄၅၈ (ဦ်း) ဝင််းလ င်ဦ်း ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ် ဘ ုြုန််းမှတ်တ ုင် နီ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၅၉ (ဦ်း) ဇဟေ လ န် ြ ော်း/၃၂  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ် ဘ ုြုန််းမှတ်တ ုင် နီ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၆၀ (ြ ု) မ ု်းသြ်တင် ြ ော်း ဦ်းခင်ဒဇေ်ာ(ခ) ဦ်းခင်ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့နယ်  တ င််း (၁၂)ေပ်ြ ြ်မှ 

(၁၃)ေပ်ြ ြ်သ ုို့ သ ော်း လမ််းတ င် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၆၁ ဒမောင်ဒမောင်ဝင််းတငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဝင််းတငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့နယ်  တ င််း (၁၂)ေပ်ြ ြ်မှ 

(၁၃)ေပ်ြ ြ်သ ုို့ သ ော်း လမ််းတ င် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၆၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဒဇေ်ာထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာထ ်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့နယ်  တ င််း (၁၂)ေပ်ြ ြ်မှ 

(၁၃)ေပ်ြ ြ်သ ုို့ သ ော်း လမ််းတ င် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၆၃ (ဒမောင်) ညီထြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၄၆၄ (မ) စ မေ်ာ့စ မေ်ာ့ဝင််းပဖ  (ခ) စုံစုံ မ ဦ်းပမငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၁
 ီလြ်ထဒေောနစ်ပု ်မ - 

၃၃ (ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၂၉ 

ေြ်ဒနို့တ င်   လုပ်နှငေ်ာ့

 ဒထောင် ဏ် ၇ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၄၆ ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်း၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

CRPH နှငေ်ာ့ ဆြ်သ ယ်၍ ဆ ပ  ုံကြ ဒ ောင် 

စည််းရုံ်းလံှုဒဆေ်ာမှုမ ော်း  လုပ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၆၅ (မ) မဖ ျု်းဒြ ောော့န ုင် မ ဦ်းမ  ျု်းသနိ်ု့  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒဇေ်ာဝမ််းြ  

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၄၆၆ (ြ ု) ခနိ်ု့သ ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒ ်းခ  ျု  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒဇေ်ာဝမ််းြ  

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၄၆၇ (ြ ု) သ န််း န် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁၃-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒဇေ်ာဝမ််းြ  

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၄၆၈ ခ  ျုခ  ျုလ င် မ  ေပ်သော်း (န ုင်ြ ဉ််းဒဟောင််း) ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊

 ၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ



၃၄၆၉ ေ မ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊

 ၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၄၇၀ ေ ထ န််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနေ်ာမော (၃) လမ််း၊

 ၁၃ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၄၇၁ (ြ ု) စ ု်းခ စ် ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝန်ထမ််း) ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဓော်းထ ု်းမှုပဖစ်သညေ်ာ့ လ နော ော်း သယ်ဒဆောင်လောစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၇၂ (ြ ု) ဟ န််းထြ်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝန်ထမ််း) ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဓော်းထ ု်းမှုပဖစ်သညေ်ာ့ လ နော ော်း သယ်ဒဆောင်လောစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၇၃ (ြ ု) ဖ ု်းသော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (လ မှုဝန်ထမ််း) ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဓော်းထ ု်းမှုပဖစ်သညေ်ာ့ လ နော ော်း သယ်ဒဆောင်လောစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၇၄ (ဦ်း) ကြည်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်၊ 

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒန  မ်မှ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၃၄၇၅ (ဦ်း) တင်ဒမောင်ဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နဖုန်ြုန််းေ ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မဒြ ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း။

၃၄၇၆ (ဒ ေါ်) စနတောဝင််း မ  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်  

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဧမပီလ ၁၄ ေြ် မနြ်ပ ုင််းြ ေန်ြုန် ၁၈ လမ််းမှော 

မုန်ို့လုံ်းဒေဒပေါ် သပ တ်န ို့ ဒသ ်းမတ တ် 

ဒဆ်းသပ တ်လုပ်မပီ်း  ပပန် 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ် ဒေောြ်မှော မဒေွှေယမင််းထြ်နှငေ်ာ့ 

မ ခင်ပဖစ်သ  ဒ ေါ်စနဒောဝင််းတ ုို့  ဖမ််းခံေသည်။

၃၄၇၇ (ြ ု) တင်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၇၈ (ြ ု) ခင်ဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၈ ဦ်းသန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၇၉ (ြ ု) မင််းသီဟဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၂၇ ဦ်းြ ုြ ုန ုင်  ေပ်သော်း ၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၄၈၀     ဒခ ော မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းစောတန််းမ ော်း ဒေ်းသော်းဒနစဉ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေ

၃၄၈၁ စုမ န် မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့
စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်းစောတန််းမ ော်း ဒေ်းသော်းဒနစဉ်

 ဖမ််းဆီ်းခံေ

၃၄၈၂ ဒ ါြ်တော ဒြ ေ်ာေ ေငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း (သ ော်းဆေောဝန် ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၄၈၃ ဒခ ောစုလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့သပ တ်စစ်ဒကြောင််းမဖ ျုခ  စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၄၈၄ (ြ ု) မဖ ျု်းဒင စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

  မ် ပပန်လမ််းတ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့မှ ြော်းနှစ်စီ်းပဖငေ်ာ့

 လ ုြ်မပီ်း  ဓမမဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။



၃၄၈၅ (ြ ု) ဝဏဏစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

  မ် ပပန်လမ််းတ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့မှ ြော်းနှစ်စီ်းပဖငေ်ာ့

 လ ုြ်မပီ်း  ဓမမဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၃၄၈၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

န ယ်ရုံဒြ ်းေ ော၊ 

စဉေ်ာ့ြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

ြ ုဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ော်း စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

  မ်စီ်းြော်းမ ော်း  ေပ်ဝတ်မ ော်းပဖငေ်ာ့ န ယ်ရုံ ထြ်တန််း

 ဒြ ောင််းဒေှွဲ့တ င်ဖမ််းဆီ်းကြပခင််းပဖစ်မပီ်း 

ြ ုဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင်၏ဦ်းဒခါင််း ော်း ဒြ ောင််းနံေံပဖငေ်ာ့ 

ပစ်တ ုြ်ပခင််းပပျုလုပ်ဒကြောင််းသ ေသည်၊ ထ ုို့ ပပင် 

လ န်ခ ော့သညေ်ာ့ ဆယ်ေြ်ခနိ်ု့ြ ြ ုဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင်မှော 

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့တ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ရ ုြ်နှြ်ပခင််း

 ခံခ ော့ေသပဖငေ်ာ့ ြ န််းမောဒေ်းမဒြောင််းပဖစ်ဒနသ ဟု 

သ ေသည်။

၃၄၈၇ ြ ုမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ဘ တောကြီ်း နီ်း ဂုံ်းတံတော်းတ င် 

စစ် ောဏောသ မ််းမှု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ပ ုစတောခ  တ်ဆ  သပဖငေ်ာ့

 ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၈၈ (ဒမောင်) ထြ်ြ ုြ ုဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ဘ တောကြီ်း နီ်း ဂုံ်းတံတော်းတ င် 

စစ် ောဏောသ မ််းမှု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ပ ုစတောခ  တ်ဆ  သပဖငေ်ာ့

 ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၈၉ (ဒမောင်) ေ ဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ဘ တောကြီ်း နီ်း ဂုံ်းတံတော်းတ င် 

စစ် ောဏောသ မ််းမှု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ပ ုစတောခ  တ်ဆ  သပဖငေ်ာ့

 ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့စုံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ဘ တောကြီ်း နီ်း ဂုံ်းတံတော်းတ င် 

စစ် ောဏောသ မ််းမှု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ပ ုစတောခ  တ်ဆ  သပဖငေ်ာ့

 ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၉၁ (ြ ု) လမင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

ေန်ြုန်ဘ တောကြီ်း နီ်း ဂုံ်းတံတော်းတ င် 

စစ် ောဏောသ မ််းမှု ဆနိ်ု့ြ င်သညေ်ာ့ ပ ုစတောခ  တ်ဆ  သပဖငေ်ာ့

 ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၄၉၂
(ြ ု) ေန်ပ ုင်ဒြ ေ်ာ (ခ) 

ဒခ ောခ စ်
ြ ော်း ဦ်းညီညီ  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၀၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်  

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 မှတ်(၁၂၆)၊ 

ဒပမနီြုန််း

ဒမ ်း ၁၂-၁၂-၁၉၇၉ ။ (ေန်ပ ုင်ဒြ ေ်ာသည် 

ဒ ်းဒနဝင််းနှငေ်ာ့ ဒ ်းဒနဝင််း၏ လြ်ဒထောြ်တ ုို့နှငေ်ာ့ 

ပပင်္နောေှ ခ ော့သည်။ ေန်ပ ုင်ဒြ ေ်ာသည် ဇ  ဒနဝင််းနှငေ်ာ့ 

ဒြ ောင််းဒနဖြ်မ ော်းပဖစ်ခ ော့သည်။ တ စ်တောဒပေါ်တ င် 

ဇ  ဒနဝင််းမှ TTC ဒြ ောင််းမှ ဆနဒပပ သ မ ော်းြ ု 

ဒခ ်းမ ော်းဟုဒခေါ်ဆ ုသညေ်ာ့ တ ြ် ေန်ပ ုင်ဒြ ေ်ာနှငေ်ာ့ 

တ ုြ်ခ ုြ်မှုပဖစ်ခ ော့မပီ်း ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င်လည််း 

facebook တ င်တစ်ကြ မ် တ ုြ်ခ ုြ်မှု ပဖစ်ခ ော့ဒသ်းသည်။

 ယခုတ င် ေန်ပ ုင်ဒြ ေ်ာ ော်း ဓောတ်ပုံပဖငေ်ာ့ ေှောဒဖ မပီ်း 

ေ တပ်ဖ  ွဲ့မှ ဒန  မ်တ င် လောဒေောြ် 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။ )



၃၄၉၃ (ြ ု) ဒဆ လငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းသောေင်  ေပ်သော်း ၁၅ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ခ မ််းသောေပ်၊

  င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။
၃၄၉၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင်ထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅  ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၄၉၅ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅ -

 ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၄ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၄၉၆ (ြ ု) သြ်ပ ုင်မင််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၅  ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ-၅၀၅ -

 ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်  

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ( ဒေှွဲ့)၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၄၉၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းလ င် ြ ော်း/၃၆ ဦ်းပမငေ်ာ့လ င်  ေပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

  မ် ပပန်လမ််းတ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့မှ ြော်းနှစ်စီ်းပဖငေ်ာ့

 လ ုြ်မပီ်း  ဓမမဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၃၄၉၈ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ဇင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းစ ုင််းဒဗ ါ  ေပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

  မ် ပပန်လမ််းတ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့မှ ြော်းနှစ်စီ်းပဖငေ်ာ့

 လ ုြ်မပီ်း  ဓမမဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၃၄၉၉ (ဒမောင်) နနဒထ ဋ်ဒခါင် ြ ော်း/၁၅ ဦ်းစ ုင််းဒဗ ါ  ေပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒတောင်

ပ ုင််း။

  မ် ပပန်လမ််းတ င် စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့မှ ြော်းနှစ်စီ်းပဖငေ်ာ့

 လ ုြ်မပီ်း  ဓမမဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းပခင််းပဖစ်သည်။

၃၅၀၀ (ြ ု) သ ေထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့ ခ င်စု  ထပ်သော်းစြ်ရုံ်း နီ်း သပ တ်တ င် 

ြ ုသ ေထြ်ဒ ောင်တ ုို့၏ ဆ ုင်ြယ် ော်း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ ြော်းပဖငေ်ာ့တ ုြ်၍ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၀၁ (မ)   မ န်ဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၁၆ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့ ခ င်စု  ထပ်သော်းစြ်ရုံ်း နီ်း သပ တ်တ င် 

ြ ုသ ေထြ်ဒ ောင်တ ုို့၏ ဆ ုင်ြယ် ော်း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ ြော်းပဖငေ်ာ့တ ုြ်၍ဖမ််းဆီ်းပခင််း 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၀၂ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စြ်တ င််းလမ််း၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မုနိ်ု့လြ်ဒဆောင််း လှ လုပ်ဒနစဉ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၃၅၀၃ (ြ ု) ဒဝမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စြ်တ င််းလမ််း၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မုနိ်ု့လြ်ဒဆောင််း လှ လုပ်ဒနစဉ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၃၅၀၄ (ြ ု) စ ု်းသီဟဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စြ်တ င််းလမ််း၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မုနိ်ု့လြ်ဒဆောင််း လှ လုပ်ဒနစဉ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၃၅၀၅ (ဒ ေါ်) သ န််းသ န််း မ/၆၅  ေပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပပည်မမ ျုွဲ့တ င် စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်းမှ 

လြ်လုပ်ဗုံ်းမ ော်းဒတ ွဲ့သည်ဟု စ ပ်စ  ခ ြ်ပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းလ ုသ  ော်း မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ မ ခင်နှငေ်ာ့ညီပဖစ်သ ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅၀၆ (ြ ု) န ုင်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၂၈  ေပ်သော်း ၁၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပပည်မမ ျုွဲ့တ င် စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်းမှ 

လြ်လုပ်ဗုံ်းမ ော်းဒတ ွဲ့သည်ဟု စ ပ်စ  ခ ြ်ပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းလ ုသ  ော်း မဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ မ ခင်နှငေ်ာ့ညီပဖစ်သ ြ ု 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၃၅၀၇ (ဦ်း) ခင်ဒဇေ်ာလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒဇောြ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆ ုင်ြယ်ပဖငေ်ာ့စီတန််းလှညေ်ာ့လည်စဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၅၀၈ (ဦ်း) သ န််းဇံ (ခ) စောြဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘုေော်းသုံ်းဆ မမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်။

သကြသန်နှစ်ဆန််းတစ်ေြ် ပေ တ်ေ တ်ပ   မပီ်းတ င် 

 ေပ်ဝတ်ေ မ ော်းမှ  ဓမမဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခံေသည်။

၃၅၀၉ (ြ ု) ြံဒ ောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံ/ဗ ီ ီယ ု 

တည််းပဖတ်)
၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မုံေ ောမမ ျုွဲ့

၃၅၁၀
(ြ ု) စ မ််းပပညေ်ာ့လင််း (ခ) 

 ယ်ဖေြ်
ြ ော်း ဦ်းြ ုြ ုဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ေန်ြင််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြ်ြ  မှုပဖစ်စဉ်နှငေ်ာ့ ဆြ်စပ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၁၁ (မ) ဆုလင််းထြ် မ/၁၉ ဦ်းဒ ောင်ြ ုြ ုလ င်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ေန်ြင််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြ်ြ  မှုပဖစ်စဉ်နှငေ်ာ့ ဆြ်စပ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၁၂ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့ဒနောင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ေန်ြင််းဒထ  ုပ်ရုံ်းဒပါြ်ြ  မှုပဖစ်စဉ်နှငေ်ာ့ ဆြ်စပ်၍ 

ဖမ််းဆီ်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၁၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ယင််းမောပင်ခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေြ်ဒနို့ညဒနပ ုင််းတ င် 

မုံေ ော-ယောကြီ်း-ြဒလ်းဝ ြော်းလမ််း 

စစ်လ င်ဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော နီ်း 

စစ်ဒြောင်စီ ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းနှငေ်ာ့ ေ ောသော်း ခ  ျုွဲ့ 

 ပပန် လှန်ပစ်ခတ်မှုပဖစ်ေောတ င် ြ ုဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်းမှော 

ေင်ဘတ်ြ ည်ထ  မှန် ဏ်ေောပဖငေ်ာ့ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းပခင််းခံေဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၁၄ (မ) ခင်မင မ််းသ မ ဦ်းပမတ်ခ ယ်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်န ုင်လမ််းသ ယ်၊ 

ေန်ြင််း(၄)ေပ်ြ ြ်၊

 ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒပါြ်ြ  မှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ခ  တ်ဆြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၅၁၅
(မ) နန််းဝတ်မံှုဦ်း (ခ) 

ဟ န််းဝင််းဦ်း
မ/၂၄  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

မ ဆယ်ေ စခန််း တ င််းသ ုို့ခ

ဒ  ါ ်သ ော်းဒကြောင််းသ ေ။

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်ဒပမောြ်ပ ုင််း။

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့ လ ယ်တ န််းခမ််းဒတောင် တြ်လမ််းထ ပ် 

ဒမဦ်း လဘြ်ေည်ဆ ုင်တ င်  ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့ 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ ြော်းနံပါတ် 7J-7316 ပဖငေ်ာ့

 ေ စခန််း သ ုို့ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်ဟုသ ေသည်။

၃၅၁၆ (ဦ်း) စ ု်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၆၅ ဦ်းဖ ု်းစ န်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၅၁၇ (ြ ု) သြ်န ုင်ထ န််း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၅၁၈ (ြ ု) ထ န််းန ုင် ြ ော်း/၄၃ ဦ်းစ န် ုပ်  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။



၃၅၁၉ (ြ ု) ထ ုြ်ေည်ဒ ောင် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒဆ ဦ်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၅၂၀ (ြ ု) ဒေွှေ  ု်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒြ ေ်ာစ ု်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

ဝြ်လြ်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ေောဒတေ်ာဒြ ်းေ ော၊

 ဝြ်လြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

၃၅၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်ဘ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စစ်လ င်ဒခ ောင််းေ ော၊ 

မင််းြင််းမမ ျုွဲ့နယ်

၎င််း ော်း ဒသနတ်နှစ်လြ်နှငေ်ာ့ တ  စစ်ဒြောင်စီ 

တပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြဖမ််းဆီ်းသ ော်းဒကြောင််းသ ေ။

၃၅၂၂ (ြ ု) သီဟထ ဋ် ြ ော်း ဒ ေါ်ခြ်ခြ်လ င်(မ ခင်)  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ဒေွှေြ င်မမ ျုွဲ့နယ် တ င််း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ဖမ််းဆီ်းစစ်ဒဆ်းပခင််းခံေမပီ်း

 ဒေွှေြ င် ဒပခစ ုြ် စစ်ဗ  ဟောတ င် 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၂၃ (ြ ု) မင််းတငေ်ာ့န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ဒေွှေြ င်မမ ျုွဲ့နယ် တ င််း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ဖမ််းဆီ်းစစ်ဒဆ်းပခင််းခံေမပီ်း

 ဒေွှေြ င် ဒပခစ ုြ် စစ်ဗ  ဟောတ င် 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၂၄ (ြ ု) သီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ဒေွှေြ င်မမ ျုွဲ့နယ် တ င််း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ဖမ််းဆီ်းစစ်ဒဆ်းပခင််းခံေမပီ်း

 ဒေွှေြ င် ဒပခစ ုြ် စစ်ဗ  ဟောတ င် 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၂၅ (မ) စ မ််းပပညေ်ာ့စ ု်းမ န် မ  ေပ်သော်း ၁၇ ဧမပီ ၂၁

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

ပ ခ ်းတ ုင််း၊ ဒေွှေြ င်မမ ျုွဲ့နယ် တ င််း 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းမှ ဖမ််းဆီ်းစစ်ဒဆ်းပခင််းခံေမပီ်း

 ဒေွှေြ င် ဒပခစ ုြ် စစ်ဗ  ဟောတ င် 

ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၂၆ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၂၇ (ဦ်း) ေ ဇင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၂၈ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၂၉ (ြ ု) ဒဝယံြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၃၀ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်မှုပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၃၁ Mr. Noah Lynn Htet Kyi ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၁

ဧမပီ ၁၇ ေြ် 

ညဒနပ ုင််းတ င် 

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပဖစ်

 ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဒနို့ နံနြ် (၇)နောေီတ င် 

ေန်ြုန် ပပည်ပပည် ဆ ုင်ေောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့လ တစ်စုြ ဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၃၂ (မ) လဗ ဂ ောစ ုင််းနန် မ  ေပ်သော်း ၁၇-ဧမပီ-၂၁

ဧမပီ ၁၇ ေြ် 

ညဒနပ ုင််းတ င် 

ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ် ပဖစ်

 ထ န််းသ မ််းခ ော့သည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ဒနို့ နံနြ် (၇)နောေီတ င် 

ေန်ြုန် ပပည်ပပည် ဆ ုင်ေောဒလဆ ပ်၌ 

 ေပ်ဝတ်ပဖငေ်ာ့လ တစ်စုြ ဖမ််းဆီ်း 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းဒကြောင််းသ ေသည်။



၃၅၃၃ (ြ ု) ဝဏဏထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒပါြ်ြ  မှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ခ  တ်ဆြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၅၃၄
(ြ ု) သ ေဒ ောင် (ခ) မ  ျု်းနနဒ 

(ခ) ဒြ ေ်ာစည်သ 

ြ ော်း/၂၃

 နှစ်
 ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

 ော်းလပ်ေြ် ခေီ်းသ ော်းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေပခင််းပဖစ်မပီ်း  

၎င််းတ ုို့ ော်း  ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုြ 

တ ုင််းေင််းသော်းလြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့နှငေ်ာ့ 

ပ ်းဒပါင််းခ  တ်ဆြ်သည်ဟု စ ပ်စ  ြော 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၃၅၃၅ (ြ ု) ေန်န ုင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒပါြ်ြ  မှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ခ  တ်ဆြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၅၃၆ (ြ ု) ဒြောင််းဆြ်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒပါြ်ြ  မှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ခ  တ်ဆြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၅၃၇ (ြ ု) ဆြ်လ င်ဦ်း ြ ော်း
ဦ်းပီတော၊ 

ဒ ေါ်ဒြသီသစ်လ င်
 ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဒေောြ်ေှ  

ဒနဒကြောင််းသ ေပါသည်။

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

၁၇ ဧမပီ ၂၁ ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ် 

ဒပါြ်ြ  မှုနှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ခ  တ်ဆြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေဒကြောင််းသ ေပါသည်။

၃၅၃၈ ဒ ါြ်တောန ုင်ထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၈-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်, 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၎င််းသည် CDM ပပျုလုပ်သ မ ော်းြ ု ြ ညီ ော်းဒပ်းပခင််း၊ 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှောဒပေါ်တ င် 

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမှုမ ော်း 

ပပျုလုပ်ဒနဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅၃၉ ဒ ါြ်တောဒဝယံဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဆေောဝန်) ၁၈-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်, 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၎င််းသည် CDM ပပျုလုပ်သ မ ော်းြ ု ြ ညီ ော်းဒပ်းပခင််း၊ 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှောဒပေါ်တ င် 

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း လံှုွဲ့ဒဆေ်ာမှုမ ော်း 

ပပျုလုပ်ဒနဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅၄၀ စ ုင််းမ န်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒဝါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။

၃၅၄၁ (ြ ု) သန််းဒထ ်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုခလမ််း၊ 

ဝ ြျွန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၅၄၂ (မ) လ င်လ င်ထ န််း မ  ေပ်သော်း ၁၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုခလမ််း၊ 

ဝ ြျွန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၅၄၃ (ဦ်း) စန််းမမ ျုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ ဒနို့လည်ပ ုင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့မပီ်း သ သည် ြဒလ်းနှစ်ဒယောြ်ဖခင်ပဖစ်ြော 

မည်သညေ်ာ့ ဒကြောင််းပပခ ြ်မှ မဒပ်းဘ  

ဖမ််းဆီ်းထ န််းသ မ််းခံေပခင််းပဖစ်သည်။

၃၅၄၄ (ြ ု) ပ ုင်သနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၅၄၅ (ြ ု) ထြ်ပမတ်ထ န််း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၁၈-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ- ၅၀၅-

 ဂ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၅၄၆ (ြ ု) ထြ်ပ ုင် ြ ော်း/၂၁
ဦ်းဝင််းန ုင်+ဒ ေါ်ဒ ်းဒ 

 ်း
 ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁

ပခုြက ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၅၄၇ (ြ ု) ေ ေငေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း/၃၀ ဦ်းလှမဖ ျု်း+ဒ ေါ်ခင်မော  ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁

ပခုြက ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၅၄၈ (ြ ု) ဒဂါသြ ြ ော်း/၂၄ ဦ်းစန််းဒင +ဒ ေါ်နီနီ  ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁

ပခုြက ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၅၄၉ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံထ ်း ြ ော်း/၂၂
ဦ်းပမငေ်ာ့+ဒ ေါ်ဒ ောင်ဒမ

ကြည်
 ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁

ပခုြက ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

၃၅၅၀ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့ ယခင် ဖမ််းခံေသ  ြ ုဂ မော်း၏ ညီပဖစ်သည်။

၃၅၅၁ ထြ်သဇင်ဒခတ် မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၅၂   မ်သီေ ဒမ မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၅၃ မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဆနဒပပပ  တ င် ပါဝင်မှုဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၅၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝ ဇဇောသ ပပံဒြ ောင််း နီ

 ်း၊ 

ဒညောင်တစ်ပင်လမ််း၊

 မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ ရုပ်စုံလမ််းနှငေ်ာ့ ဒညောင်တစ်ပင်လမ််းဒထောငေ်ာ့တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၅၅ ြ ုြ ုဒလ်း (ခ) ဒမောင်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပမဒဌ်းတ ုြ်၊ 

ဒညောင်တစ်ပင်လမ််း၊

 မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း။

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ ရုပ်စုံလမ််းနှငေ်ာ့ ဒညောင်တစ်ပင်လမ််းဒထောငေ်ာ့တ င်

 စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းြ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့ဒကြောင််းသ ေသည်။

၃၅၅၆ (မ) သ သ မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၅၅၇
 မည်မသ ဒသ်း 

(မသ သ ၏ခင်ပ န််းပဖစ်)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

၃၅၅၈ (ြ ု) သီေ မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဆ်းတြကသ ုလ်(၁)

 

ဝန်ထမ််း  မ်ေောလ ုင််း၊

 

 မှတ်(၁၂)ေပ်ြ ြ်၊

 



၃၅၅၉ (ဦ်း) ဒ ောင်သ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၅၆၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၅၆၁ (မ) သဇင်န ယ်၏ သော်း မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု ၂ လမ််း၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့ ပုဏဏော်းစု ၂လမ််း ဒနောြ်ဘြ်ဒန

မြေင်မသော်းပဖစ်သ  လတ်ဒြောင်ြ ုလောဖမ််းစဉ်

မြေင်မ  မ်ထ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ဒသေ်ာလည််းမဒတ ွဲ့သပဖ

င်ော့

မြေင်မ  မ်ဒေှွဲ့မှ မသဇင်န ယ်သော်းပဖစ်သ 

 သြ်၁၈မပပည်ော့သ  

ဒြ ောင််းသော်းြ ုဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။ 

၃၅၆၂ (မ) ပမတ်န ု်းဒဝ မ/၂၄  ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နန််းခမ််းသောယောြုန််း၊

 နန််းမော်းမမ ျုွဲ့၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၆၃ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့စုေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၆၄ ြ ုြ ုဇင်လင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၁၉ ဧမပီ ၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုံ်းခ မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ု ်င်းဒ သ

ကြီ်း။

CDM ပပျုလုပ်ထော်းသည်ော့ 

ငှြ်ဖ ော်းတ ုြ်ဖ ြ်ဒေ်း (ကြီ်းကြပ်ဒေ်းမှ ်း၊ 

ြ န််းမောဒေ်းဝန်ကြီ်းဌောန)

၃၅၆၅ (ဦ်း) ဒ ောင်ေင် ြ ော်း/၇၄  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒကြောင်ပန််းြုန််းဒြ 

 ်းေ ော၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

 န် ယ်လ် ီ  မ  ျု်းသမီ်းဒြေ်ာမတီဝင် 

မဒကြ နုငယ်ဒန  မ်ြ ု ဧမပီ ၁၉ေြ် ဒနို့လည်ပ ုင််းမှော 

 ေပ်ဝတ်  ကြမ််းဖြ် ုပ်စုြ  ဓမမ 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ စဉ် မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဖခင်ပဖစ်သ  ော်း ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၅၆၆ (ဦ်း) ဒသောင််းဒေွှေ ြ ော်း/၆၅  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒကြောင်ပန််းြုန််းဒြ 

 ်းေ ော၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

 န် ယ်လ် ီ  ဖ  ွဲ့ဝင် မပမဒသ ်းဒန  မ်ြ ု 

 ကြမ််းဖြ်စစ် ုပ်စုမှ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ စဉ် 

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖခင်ပဖစ်သ  ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅၆၇ (ြ ု) သီဟစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း(ဓောတ်ပုံဆေော) ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင် ဆနိ်ု့ြ င်မှုြ ု ဒထောြ်ခံဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

၎င််းနှငေ်ာ့ တ  မ သော်းစုဝင်မ ော်းပါ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၅၆၈ (မ) သီခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သော 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြံဒပါြ်လမ််း၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှု်းဒဟောင််း၏ မ သော်းစုဝင်ပဖစ်ဒသော 

မသီခ ုင်ြ ု ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း။

၃၅၆၉ (ဦ်း) ြုလော်း ြ ော်း
ြလ ောဏမ တတ 

ပေဟ တ ဖ  ွဲ့ဝင်
၁၉-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း



၃၅၇၀ (ဒမောင်) မင််းထြ်ပမတ်ထ န််း ြ ော်း/၂၁ Photographer ၁၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

ည(၁၁)နောေီဝန််းြ င်တ င် သံပဖ ဇေပ်မမ ျုွဲ့၊  ဒဝ်းဒပပ်း 

ြော်းဝင််းေှ  သ ၏ဓါတ်ပုံဆ ုင်တ င်ေှ ဒနစဉ် စစ်ဒြောင်စီ 

လြ်နြ်ြ ုင် ဖ  ွဲ့ဝင်ဒတ ၏  တင််း ဓမမ ဝင်ဒေောြ်

 ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းပခင််း ခံခ ော့ေပါတယ်။

၃၅၇၁ သ န််းဒဇေ်ာဝင််း
ြ ော်း/၃၇နှ

စ်
ဦ်းဒမောင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မြ ်ီးတုံဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်သော်းမ ော်း ဒန  မ်သ ုို့ဒေောြ်ေှ လောမပီ်း သ ူ့ဇနီ်း ော်း 

ဒသနတ်ပဖငေ်ာ့ခ  န်ေ ယ်ြော  

ဒသနတ်လောေှောသည်ဟုဆ ုသည်။ ထ ုို့ဒနောြ် သ ူ့ ော်း 

ရ ုြ်နှြ်၍ ြော်းဒပေါ်တင်ြော ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၃၅၇၂ ေန်လင််းဒ ောင်
ြ ော်း/၃၅နှ

စ်
ဦ်းြံေှ န်  ေပ်သော်း ၂၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မြ ်ီးတုံဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်သော်းမ ော်း ဒန  မ်သ ုို့ဒေောြ်ေှ လောမပီ်း  သ ူ့ ော်း 

ရ ုြ်နှြ်၍ ြော်းဒပေါ်တင်ြော ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၃၅၇၃ (ဒ ေါ်) နီနီခ ုင် မ  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ ုလ်စ န်မှန်လမ််း၊ 

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့။

သ ေ န် -  လ မီနီယမ်လုပ်ငန််းပ ုင်ေှင်

၃၅၇၄ (ြ ု) ဒနပခည်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၅၇၅ (ြ ု) ေန်လင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မြ ်ီးတုံေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၅၇၆ (ြ ု) သ န််းဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မြ ်ီးတုံေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၅၇၇ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၅၇၈ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၅၇၉ (ဒ ေါ်) ဒမသ သ န််း မ ဆေောမ ( လြ ြသော) ၂၀-ဧမပီ-၂၁

ြသောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၅၈၀ (ဦ်း) တင်ဒမောင်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၈၁
 မည်မသ  

(ဦ်းတင်ဒမောင်ထ န််း၏သော်း)
ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ထ န််း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၈၂ (ြ ု) ခါလစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၈၃ (ြ ု) ဒမောင်ဒ ်း (ခ) ြ ုဂတုံ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁ ဧမပီ ၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်။

၃၅၈၄  ေှင်ဒေဝတ (ခ) ေ ေငေ်ာ့ပ ုင်မှ ်း ြ ော်း
ဘုန််းကြီ်း (ယခင် ဗြသ 

ဥြကဌဒဟောင််း)
၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၅၈၅ (ြ ု) ဒသောင််းထ ုြ်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်လင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
သပ တ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၃၅၈၆ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း( စ မ််းလန််းစ ုဒပပ 

ဆ ုင်ပ ုင်ေှင်)
၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၅၈၇ (ဒ ေါ်) မ မ ဆန််း မ/၅၀  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမ်ပ ်း ေပ်ြ ြ်၊ 

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ြ ု ဏဏဝါဒမောင်ဒမောင် ော်း ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်မှ ဒန  မ်တ င်

 လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းစဉ် မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ၎င််း၏ 

 ဒမ ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၅၈၈ (ြ ု) ေန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၅၈၉ (ြ ု) မ ု်းဟ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်ြ ုင််းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဆနဒပပပ  လ စုဒနစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၅၉၀ (ြ ု) တင်ဒမောင်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၅၉၁ (ြ ု)  ုန််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၅၉၂ (ြ ု) သန််းထ န််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၅၉၃ (ြ ု) ဒနလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၅၉၄ (ြ ု) ညီညီဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ န်ပန််းေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၅၉၅ (ဦ်း) ပါတ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၃၅၉၆ (မ) နှင််းဒဝလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန်ဒမေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆ ်းခံေသည်။

၃၅၉၇ (ြ ု) စန်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်တ င် ဦ်းဒဆောင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၅၉၈ (ြ ု) ဖ ုပ်ထုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၅၉၉ (မ) ရ ပါလ င် မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၀၀ (ြ ု) မ ု်းလင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း (KBZ Bank Staff) ၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်

၃၆၀၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာလင််းထ ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (KBZ 

ဘဏ်ဝန်ထမ််း)
၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၀၂ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း (ခ) ြ ုပန််းတ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

ဆေောမ နန််းဒန ်းဒန ်းလ ှုင် ဖမ််းခံေသညေ်ာ့သတင််းြ ု 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှောတ င် တင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ သ ူ့ ော်း

 ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၀၃ (မ) နှင််းပ ငေ်ာ့ဒဝဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

ဆေောမ နန််းဒန ်းဒန ်းလ ှုင် ဖမ််းခံေသညေ်ာ့သတင််းြ ု 

လ မှုြ န်ေြ်စောမ ြ်နှောတ င် တင်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

သ မ ော်း ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၀၄ (ြ ု) သော်းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၃၆၀၅ (မ) န ယ်နီလင််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၆၀၆ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၀၇ (မ) ဇ ်းဇ ်းဒမယ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လြ်ဝ မင််း င်လမ််း၊

 

ဒမတတောည နိ်ု့ေပ်ြ ြ်၊

 တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၆၀၈ (မ) သီတောထ န််း မ/၄၄ ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၂-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၅၀၅- ြ

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၂၃၅၊ 

နတ်ဒမေ်ာလမ််း၊ 

ဥယဉ်ဒပမောြ်ေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဟသသောတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

၃၆၀၉ (ြ ု) ဒြောင်စည်သ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ( ဒေှွဲ့)၊

 ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၆၁၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၁၁ (ြ ု) မင််းသနိ်ု့စင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံဆေော) ၂၃-ဧမပီ-၂၁

လသောေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၆၁၂
(ြ ု) ဒ ောင်ြ ုထြ် (ခ) 

ပ ကြီ်း
ြ ော်း/၃၀ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

ြသောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ထီ်းခ  ျုငေ်ာ့မမ ျုွဲ့၊ 

ြသောခရ ုင်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၃ (ြ ု) ညီညီဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၄ (ြ ု) မင မ််းထြ် ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောမင််း ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၆ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၇ (ြ ု) ဒဇေ်ာမ ု်းလ င် ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၆၁၈ (ြ ု) ထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၃၇  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၁၉ (ဦ်း) ထ န််းဦ်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၂၀ (ဦ်း) စ ု်းလ ှုင် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၂၁ (ဦ်း) တ ု်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁

စ ယ်ဒတေ်ာကြီ်း 

ေ ြင််းစခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မတတေောမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၂၂ (မ)ေည်မ န်ဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ပ်စော 

(၂၄)ေန်ကြီ်းဒ ောင်(၁

)လမ််း၊(၅)ေပ်ြ ြ်၊

 

ဒြ ောြ်ဒေတ င််းဒပမ

 ောြ်ပ ုင််း၊မေမ််းြုန််း

၃၆၂၃ (ဒမောင်) လင််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်းလမ််း၊ 

(၅)ေပ်ြ ြ်၊ဒြ ော

ြ်ဒေတ င််းဒပမောြ်ပ ု

င််း၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ေ

၃၆၂၄ (ြ ု) စ ုင််းငယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၆၂၅ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်မင််းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၆၂၆ (ဒမောင်)ဉောဏ်လ သစ် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၂၇ (ဒမောင်) သီဟစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၂၈ (ဒမောင်) ေ ဒနောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၆၂၉ (ဦ်း) ဒ ောင်ြ ု ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ပပည်ဒတေ်ာသော 

ေပ်ြ ြ် ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း )
၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၃၀ (ဦ်း) ေန်ဒ ောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဒေွှေပင်ေပ်ြ ြ် 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း)
၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၃၁ (ဦ်း) ပမသ န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ေတနောပုံေပ်ြ ြ်

  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း)
၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၃၂ (ြ ု) မ ု်းသီဟဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြံဒြေ်ာေပ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၃၃ (ဒ ေါ်) မ မ ဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၄ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြံဒြေ်ာေပ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၃၄
(ြ ု) သတင််းဒထောြ် 

သ ေဒ ောင်၏ဇနီ်း
မ  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၃၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၃၆ (ြ ု) ထ န််းလင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၃၇
(ြ ု) ဒဇေ်ာခနိ်ု့ဒ ောင် (ခ) 

လုံ်းလုံ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၃၈ (မ) လှလှန ယ် (ခ) မတ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၃၉ (မ) ယ န််း  ဒြ ေ်ာ မ/၁၅  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၄၀ (ြ ု) သ ေဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၄၁ (ဒမောင်) ဇ  မင််းြ ု ြ ော်း ဦ်းမင််းလ င်  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ လြ်နြ်ဥပဒ  - ၁၉ (ြ)
 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၄၂ (ဦ်း) မင််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၄၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၂ ေပ်ြ ြ်၊ 

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

မတေော်းရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းမပီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။ 

မ ြ်ပမင် ဏ်ေော ဒနန ို့ ဒခါင််းြဒန ဒသနတ်  င်ပဖင်ော့

 ထုထော်းမှုဒကြောင်ော့ ဒသ ်းမ ော်းယ ုစီ်းြ ေင််း ပါသ ော်းခ ော့သည်။

၃၆၄၄ (ြ ု) န ုင်လင််းထြ် ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း( IDO ရုံ်းဝန်ထမ််း) ၂၄-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒပမောြ်

ပ ုင််း

၃၆၄၅ (ြ ု) ပပည်ော့မဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း( IDO ရုံ်းဝန်ထမ််း) ၂၄-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်ဒပမောြ်

ပ ုင််း
၃၆၄၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၆၄၇ (ြ ု) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့ပမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
၃၆၄၈ (ြ ု) ဒစောဒ ောင်မ  ျု်းခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘော်း ံမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်



၃၆၄၉ (ြ ု) ဖ ု်းတုတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၅၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၅၁ (ဒမောင်) သီဟဒ ောင် ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇယ ော (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ ၄ လမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၆၅၂ (ဒမောင်) ဒ ောင်ဇင်မ ု်း ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ပ ုင််းတြကသ ု

လ်လမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၃၆၅၃
(ဒမောင်)ဒြ ေ်ာမ  ျု်းထြ် (ခ)

 ထြ်ြ ု
ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုင်သောယော ၁၉ 

လမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

၃၆၅၄ (ြ ု) ခ စ်ညီညီ ြ ော်း ဦ်းညီညီ  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဦ်းသနိ်ု့ဇင်မ  ျု်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၅၅ (ြ ု) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း/၂၀ ဦ်းခင်စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တန််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၅၆ (ဦ်း) ဒ ောင်တ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာြန် (၉) လမ်၊ 

ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၆၅၇ (ြ ု) ဖေြ် ီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၆၅၈ (ြ ု) ဟ န််းန ုင်စ ု်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းမ  ျု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့ 

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၅၉ (ြ ု) ခ စ်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၆၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြြ်စောပပင်ေပ်၊ 

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ
၃၆၆၁ (မ) ဒမမီမီခ စ် မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၆၆၂ (ဒ ေါ်) ပဖ ပဖ သ န််း မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်းေပ်ြ ြ်

၊  လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၆၃ (ဦ်း) စ ု်းစံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်းေပ်ြ ြ်

၊  လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၆၄ (မ) ဒမဇင်ဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်းေပ်ြ ြ်

၊  လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၆၆၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဇင်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တပင်ဒေွှေထီ်းေပ်ြ ြ်

၊  လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၆၆၆ (ဦ်း) ဒသောင််းဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘင်ဒခ ောင််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၆၇ (ဦ်း) ပီတောဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘင်ဒခ ောင််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၆၈ (ဦ်း) ကြည်စ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘင်ဒခ ောင််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၆၉ (ဦ်း) တင်လှ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဘင်ဒခ ောင််း 

ဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၇၀ (ြ ု) ညီမ ု်းပမတ် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ ုြ်  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဦ်းဒ ်းလမ််းသ ယ် ၁၊

 ၁၆ ေပ်ြ ြ်။ 

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်။ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၆၇၁ (မ) စုပမတ်လ ှုင် မ ဦ်းဒမောင်ည တ်  ေပ်သော်း ၂၆-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ြ  ျုြ်မဒေောဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒ ်းကြ ျုေပ်၊ 

ဥယောဉ်လမ််း၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၃၆၇၂
(ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းထ န််း (ခ) 

ဖ ု်းဒဇေ်ာ
ြ ော်း/၄၂  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေဘ ုဒထောင်တ င် ဖမ််းဆီ်း

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ြံသစ်ေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ဒေဦ်းမမ ျုွဲ့သ ုို့ ဒ ်းဝယ်မပီ်း  ပပန်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၇၃ (ြ ု) ေ ေငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ဒေွှေဘ ုဒထောင်တ င် ဖမ််းဆီ်း

 ခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ြံသစ်ေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ဒေဦ်းမမ ျုွဲ့သ ုို့ ဒ ်းဝယ်မပီ်း  ပပန်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၇၄ (ြ ု) စ ုင််းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဓောတ်ခ  ြျွမ််းြ င်

 ဒြောင််းစံဒဆ်းခန််း)
၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၆၇၅ ဓောတ်မှန်ဆေောမ မ
 ေပ်သော်း (ဓောတ်ခ  ြျွမ််းြ င်

 ဒြောင််းစံဒဆ်းခန််း)
၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၆၇၆ (ဦ်း) ဒြောင််းပမတ်သ ၏ မ ခင် မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခ ောင််းဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်ြ ုင််းတ ုင််း မုံေ ောခရ ုင်၊ ဒခ ောင််းဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်တေော်းရုံ်း 

တ  ဖြ်တေော်းသ ကြီ်း ဦ်းဒြောင််းပမတ်သ  ော်း  

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းစဉ် မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

၎င််း၏မ ခင်ပဖစ်သ  ော်း ရ ုြ်နှြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၆၇၇ (ဒ ေါ်) ဒြသီမ ု်း မ  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မယ်ဇလီေ ော၊ 

ပ ငေ်ာ့ပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ပပည်သ ူ့လွှတ်ဒတေ်ာြ ုယ်စော်းလှယ်ဒဟောင််း 

ဦ်းထ န််းထ န််းြ ု  ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီြ 

လောဖမ််းစဉ် ဒန  မ်တ င်မေှ သပဖငေ်ာ့ ဇနီ်းပဖစ်သ  

ဒ ေါ်ဒြသီမ ု်းြ ုဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၃၆၇၈ (ြ ု) ပါလုံ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်သုခေပ်ြ ြ်၊

 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 



၃၆၇၉ (ဦ်း) တင်လှ ြ ော်း/၆၈ ဦ်းပမဒဖ  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅-

 ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလ သောဒြ ်းေ ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၆၈၀ (ဦ်း) စ န်ဒဖ ြ ော်း/၆၅ ဦ်းခ စ်ဆ ုင်  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅-

 ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလ သောဒြ ်းေ ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၆၈၁ (ြ ု) မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း/၂၉ ဦ်းဒမောင်ဒေ ်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅-

 ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလ သောဒြ ်းေ ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၆၈၂
(ြ ု) ဒြ ောြ်ခ  (ခ) 

ထ န််းထ န််းန ုင်
ြ ော်း/၃၆ ဦ်းစ န်ဒဖ  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅-

 ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလ သောဒြ ်းေ ော၊ 

ပင်လယ်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၆၈၃ (ဦ်း) ဒထ ်းကြည် ြ ော်း/၆၅  ေပ်သော်း ၂၇-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ -

 ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြ ောြ်ပပင်္ ်ေ ော၊

 မ ုြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၈၄ (ဒ ေါ်) မော မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းတ ုင််း၊ မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့ ဒေပ ေပ်တ င် ဧမပီ ၂၈ 

ေြ်ဒနို့ြ CDM လုပ်သည် ဒြ ောင််းဆေောမြ ု 

 ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီေ ွဲ့ ကြမ််းဖြ် ဖ  ွဲ့ြ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေောမှော မဒတ ွဲ့တောဒကြောငေ်ာ့ ဆေောမေ ွဲ့ 

မ ခင်န ို့  စ်ြ ု တ ုို့ြ ု ဓော်းစောခံ ပဖစ် ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၃၆၈၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

မနတဒလ်းတ ုင််း၊ မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့ ဒေပ ေပ်တ င် ဧမပီ ၂၈ 

ေြ်ဒနို့ြ CDM လုပ်သည် ဒြ ောင််းဆေောမြ ု 

 ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီေ ွဲ့ ကြမ််းဖြ် ဖ  ွဲ့ြ 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေောမှော မဒတ ွဲ့တောဒကြောငေ်ာ့ ဆေောမေ ွဲ့ 

မ ခင်န ို့  စ်ြ ု တ ုို့ြ ု ဓော်းစောခံ ပဖစ် ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၃၆၈၆ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၆၈၇ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း/၂၇  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၈၈
(ဒမောင်) မ  ျု်းထ ဋ်ဟ န််း (ခ) 

 ညောသော်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥင်္ော ၇ 

လမ််း၊နန််းဒတေ်ာေောေပ်

ြ ြ်၊ ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့

၃၆၈၉ (ြ ု) ည နိ်ု့သ ေဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဇင်ဒယေ်ာေပ်ြ ြ်၊

 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၆၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒတောဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၃၆၉၁ (ဦ်း) ဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၄) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊  

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၉၂ (ဦ်း) ဝင််းဒသောင််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊  

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၉၃ (ဦ်း) စန််းဦ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြံဒမေ်ာဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၉၄ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသနိ်ု့ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြတတလ ဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၉၅ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သလ ပင် ဒြ ်းေ ော၊

 ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၉၆ (ဦ်း) ထ န််းလှ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မေမ််းဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၉၇ (ဦ်း) စ ု်းေီ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြန််းကြီ်းဒြ ်းေ ော၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၆၉၈ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၃) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ြျွန််းစုမမ ျုွဲ့နယ်၊  

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၆၉၉ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မလ ဝမ််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၇၀၀ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘန်ြချွန််း၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၇၀၁ (ဦ်း) ကြီ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းြ ်းေပ်ြ ြ်၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၀၂ (ဦ်း) ဒမောင်ဒဌ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စနဒောေပ်ြ ြ်၊  

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၇၀၃ (ဦ်း) ဝင််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တဘ တ်ဒြ ်းေ ော၊ 

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၀၄ (ဦ်း) သန််းဒဇေ်ာဦ်း (ခ) ြ ုနီ ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင််း  ု ဒြ ်းေ ော၊  

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၇၀၅ (ဒမောင်) မဖ ျု်းဒမောင်ဒမောင်ဟ န််း ြ ော်း ဦ်းဒဇေ်ာဟ န််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၀၆ (ဦ်း) ေန်န ုင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စောစင် လယ်ပ ုင််းေပ်

ြ ြ်၊ မု ုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၀၇ (ြ ု) သ ေပမငေ်ာ့ဒဆ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၀၈ (မ) ဒဆ ဒဆ ပမငေ်ာ့ မ ဦ်းဒြ ေ်ာဝင််း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ပု ်မ ၅၀၅-ြ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၃ ြ ြ်သစ်၊

 ဥတတေသီေ လမ််း၊ 

ပခုြက မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
၃၇၀၉ (ဦ်း) ထ န််းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်ဒတ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

၃၇၁၀ (ဒမောင်) ဟ န််းမင််းသ ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၁၁ (မ) မ န်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၁၂ (ဒမောင်) ခနိ်ု့စည်သ ြ ော်း/၂၅ ဦ်းသန််းန ုင်  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒတောင်ဥြကလော ၇ ေပ်ြ ြ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၁၃ (ဒမောင်) တင်ဝင််း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒစောလော်းဒြော  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

ဖရ ဆ ု်းေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ထီ်းတေ ေပ်ြ ြ်၊ဖရ 

ဆ ုမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ဖရ ဆ ုလ ငယ်နှစ်ဦ်း ပဖစ်သညေ်ာ့ ဒမောင်တင်ဝင််း နှငေ်ာ့ 

ဒမောင်ဒဂ်းလ်ဘတ် မှ 

ပဖနိ်ု့ဒဝပခင််းမဟုတ်ဘ ပဖနိ်ု့ဒဝထော်းသညေ်ာ့ 

လြ်ြမ််းစောဒစောင်မ ော်းြ ု ဒြောြ်ယ ဖတ်ရှုမပီ်း 

လြ်ထ မှ လ ငေ်ာ့ပစ်လ ုြ်သည်ြ ု ေ နှငေ်ာ့ စစ်သော်းမ ော်းမှ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၇၁၄ (ဒမောင်) ဒဂလ်ဘတ် ြ ော်း/၂၃
ဦ်းေစ်ခ ြ် (ခ) 

ဦ်းဖောဒလောော့
 ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

ဖရ ဆ ု်းေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ထီ်းတေ ေပ်ြ ြ်၊ဖရ 

ဆ ုမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ဖရ ဆ ုလ ငယ်နှစ်ဦ်း ပဖစ်သညေ်ာ့ ဒမောင်တင်ဝင််း နှငေ်ာ့ 

ဒမောင်ဒဂ်းလ်ဘတ် မှ 

ပဖနိ်ု့ဒဝပခင််းမဟုတ်ဘ ပဖနိ်ု့ဒဝထော်းသညေ်ာ့ 

လြ်ြမ််းစောဒစောင်မ ော်းြ ု ဒြောြ်ယ ဖတ်ရှုမပီ်း 

လြ်ထ မှ လ ငေ်ာ့ပစ်လ ုြ်သည်ြ ု ေ နှငေ်ာ့ စစ်သော်းမ ော်းမှ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၇၁၅ Salai Robert ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

င််းပပည်နယ် ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့တ င် ဒပခစ ုြ်သညေ်ာ့ The 

Chinland Post သတင််းဌောနမှ Chief Editor 

လြ်ေှ တောဝန်ခံဆလ ုင််း ဘ   ုပ်ထန်ြ ု ဖမ််းဆီ်းေန် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်မ ော်းမှ ဒန  မ်သ ုို့ ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ေော 

ဒန  မ်တ င်မေှ သပဖငေ်ာ့ ၄င််း၏ဒယောြ်ဖပဖစ်သ  Salai 

Robert  ော်း ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။

၃၇၁၆ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ်ပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၁၇ (ြ ု) ဇောနည်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၁၈ (ဦ်း) ဒ ောင်မ  ျု်းလ င် ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(ဒခ ောင််းဆုံ ဒနောြ် ေပ်ြ ြ်

  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )

၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒခ ောင််းဆုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်မှ ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။



၃၇၁၉ (ြ ု) သန််းထြ်ြ ုြ ု ြ ော်း/၃၁  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၂၀ မ ုင်ဗန်ဒနြ မ််း မ

( ေပ်သော်း) Joseph Oxygen

 ပေဟ တ လ မှုြ ညီဒေ်း 

 သင််း (ဒစတနောော့ဝန်ထမ််း)

၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မတ ပီမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်၊
ဒန  မ်တ င်ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၃၇၂၁ (ြ ု) ရ ှုင််းစည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းမမ ျုင်လမ််း၊ ၅၄ 

ေပ်ြ ြ်၊ ဒတောင် ဂုံ

 မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၂၂ (ဦ်း) တင်ေ်ာ့ဒင ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၂၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမတတောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၂၃ (ြ ု) စ ု်းညီညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ဝီဒြ ်းေ ော၊ 

ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၇၂၄ (ြ ု) ဝင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြတ်န ုို့ပပင်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၃၇၂၅ (ြ ု) စ မ််းေည် ြ ော်း/၂၅ ဦ်းကြည်ဦ်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၁၂၄
ကြံခင််းေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြံခင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၃၇၂၆ (ြ ု) သနိ်ု့စင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘီ်းလင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၂၇ (ဒ ေါ်) ခ  ျုခ  ျုဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘီ်းလင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၇၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းတင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဘောေသကြသန်လမ််း၊ 

၁၀ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

လြ်လုပ်ဗုံ်းဒတ ွဲ့ေှ သ ော်းဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဖမ််းခံေခ ော့သည်။

၃၇၂၉ (ြ ု) ဟ န််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၃၀ (ဒမောင်) ထ န််းထ န််း (ခ) တ ုနီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့
စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၇၃၁ (မ) ပမငေ်ာ့ပမတ်ဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒေနံဒခ ောင််း၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၇၃၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာထင် ြ ော်း
New Myanmar Foundation

 ဝန်ထမ််း
၃၀-ဧမပီ-၂၀၂၁

  င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၃၃ (ြ ု) ဒြောင််းဆြ်သ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၃၀--ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

 မှတ် (၄၄၇), 

မဟောဒဆ လမ််း၊ ၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၇၃၄ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၇၃၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၃၆ (ြ ု) မင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၃၇ (ြ ု) န ုင်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၃၈ (ြ ု)  ေှည်ကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

လ ှုင်သောယောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၃၉ (မ) ပမငေ်ာ့ပမငေ်ာ့ဒသေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေနံဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၇၄၀ (ြ ု) ဒဇယ ောန ုင် ြ ော်း/၁၉ ဦ်းတင်ခ ုင်  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၄၁ (ြ ု) သ ေ န်လင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းမင််းဒဇေ်ာခင်  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၄၂ (ြ ု) ဇ  မောန်ပပညေ်ာ့ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒဌ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၄၃ (ြ ု) မင််းသနိ်ု့ဟန် ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဝဏဏစ ု်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၄၄ ဒ ါြ်တော ဒဇေ်ာန ုင်လင််း ြ ော်း  င််းစ န်ဒထောင် (ဆေောဝန်) ဧမပီ ပု ်မ ၅၀၅ (ြ)၊ ၁၉(စ) ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၄၅ (မ) ခ  ျုဇင်ပမင်ော့ မ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ ကြီ်း

၃၇၄၆ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - 

၅၀၅(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ ကြီ်း

၃၇၄၇ (မ) သဇင်ဆန်နီ မ  ေပ်သော်း ဧမပီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ န််းခခံြုန်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၇၄၈ (မ) ဇောလီန ယ် မ  ေပ်သော်း ဧမပီလ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

(၂၅)ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မဇောလီန ယ်မှော ၅၀၅(ြ)ဝေမ််းထုတ်ခံထော်းေသ ၊ 

  မ်တ င်လောဖမ််းသ ော်းသည်ဟုသော သ ေမပီ်း၊ မည်သညေ်ာ့ 

ဒနို့ြဟု မသ ေဒသ်းပါ။

၃၇၄၉
(ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒ ်း (ခ) 

ဆေောြင်၏ သော်း (၁)
ြ ော်း

ခင်ဒမောင်ဒ ်း (ခ) 

ဆေောြင်
 ေပ်သော်း ဧမပီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဖခင်ပဖစ်သ  မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၏ NLD ပါတီ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်းြ ု ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့ဒသေ်ာလည််း 

ဖမ််းမမ ခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် သော်းနှစ်ဦ်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၃၇၅၀
(ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒ ်း (ခ) 

ဆေောြင်၏ သော်း (၂)
ြ ော်း

ခင်ဒမောင်ဒ ်း (ခ) 

ဆေောြင်
 ေပ်သော်း ဧမပီလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဖခင်ပဖစ်သ  မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၏ NLD ပါတီ 

 တ င််းဒေ်းမှ ်းြ ု ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့ဒသေ်ာလည််း 

ဖမ််းမမ ခ ော့သညေ်ာ့ တ ြ် သော်းနှစ်ဦ်းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။



၃၇၅၁ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းခင်ဝ ုင််း  ေပ်သော်း ဧမပီလ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၇၅၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧမပီလ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၇၅၃ (ြ ု) ဉောဏ်လင််းထြ် ြ ော်း ဦ်းသြ်  ေပ်သော်း ဧမပီလ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၃၇၅၄ (ြ ု) ညီညီဒမေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧမပီလ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ  ုပ်စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၅၅ (ြ ု) ဒ ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧမပီလ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒမှေ်ာဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၅၆ (ြ ု) စ ု်းသန််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဧမပီ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒြောော့မှ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၅၇ (ကှိ)ု မ ောငမ်ပည့်စုံ် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၅၈ (ကှိ)ု ရနံ ့် ငး်မနောင် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၅၉ (ကှိ)ု သကထ် နး်မ ောင် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၀ (ကှိ)ု တင ် ှိျုးသရူ က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၁ (ကှိ)ု မက ေ်ာနေ ယံ က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၂ (ကှိ)ု စ  ်းမပည့်ထ် နး် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း



၃၇၆၃ (ကှိ)ု  ငး်ဝသဏုဦ်း က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၄ (ကှိ)ု စညသ်မူဖှိျုး က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၅ (ကှိ)ု   ှိျုးသဟူန် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၆ (ကှိ)ု သနး်ထှိကုမ် ောင် က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၇ (ကှိ)ု လှုှိငမ်ဖှိျုးသူ က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၈ ( ) သ တောမ ောင်   ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၆၉ ( ) င်္  းဇငသ်   ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၃   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၇၀ မစောငယမ်လး က ေား  ရပ်သေား ဧမပ လ
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)

၂၀၂၁ ခ ု စ် ဇ နလ် ၃ 

ရကမ်န ့်တ င် 

ေှိကုဦ်းမထောငတ် ငး် 

တရေားရုံး    လပ်ု  င့်် 

မထောငေ်ဏ် ၆   စ် 

ခ   တခ်ဲ့်သည။်

မရွှက ငမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၃၇၇၁ (ြ ု) သံဒခ ောင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၇၂ Doi Awng ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၃ Patrick Mung Noi ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၄ Htoi Awng ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၅ နမ်စန် (Nang San) မ
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်



၃၇၇၆ Wun Dan Ja Li ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၇ Ah Ring La ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၈ Hpong BuHti Shin မ
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၇၉ Ja Seng Tsawm မ
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၈၀ (ြ ု) မ  ျု်းည နိ်ု့ဟ န််း ြ ော်း
 ေပ်သော်း( 

ပမစ်ကြီ်းနော်းလ ငယ်မ ော်း ဖ  ွဲ့ )
၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၇၈၁ (ဒမောင်) ဒြောင််းပမတ်ဇံ ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၈၂ (ဒမောင်) ခန်ို့ခ  ်းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၈၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းခန်ို့သော ြ ော်း/၁၄  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၈၄ (ဦ်း) သန်ို့ဒဆ ြ ော်း/၅၁  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၃၇၈၅ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာစ ု်းဦ်း ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၇၈၆ (ဦ်း) မ ု်းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၈၇ (ဦ်း) မ ု်းဒဝေ ွဲ့ မ န််းမ မ  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၈၈ (ြ ု) ပပည်မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၈၉ (မ) ဒ ်းဒ ်းမ မ  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၉၀ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၉၁ (ြ ု) ဒ ်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၇၉၂ (မ) စု မ  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ြုန််းကြီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောေှင် ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၉၃ (မ) ယုယုဒမေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ြုန််းကြီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောေှင် ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၉၄ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ြုန််းကြီ်းဒြ ်းေ ော၊

 ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

စစ် ောဏောေှင် ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပေောတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၇၉၅ (ြ ု) ပမတ်ြ ုြ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၇၉၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဦ်း (ခ) ေောဇတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၇၉၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်ဦ်း (ခ) စသစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း



၃၇၉၈
စ ုင််းဒ ောင်ဆန််းဦ်း (ခ) 

ခ ုင်ဒေွှေလောဘ်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၇၉၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာန ုင် (ခ) ယောစင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၀၀ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ် ြ ော်း/၂၃ ဦ်းခင်မင မ််း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
၃၇(ခ)၊ သဂသဟလမ််း၊

  ုန််းဒတောေပ်
ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၈၀၁ (မ)   ဇောပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် မ ဦ်းလှထ န််း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁

ဖ ောပုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘ ုြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၀၂ (ဦ်း) တင်ြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းစံပါယ်တင်  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)

ဖ ောပုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဘ ုြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၀၃ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း/၆၁  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁

သထုံဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒပါင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၈၀၄ (ြ ု) စ ု်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၈ ဦ်းဒ ောင်ဝင််း  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် (၅)၊ 

ကြြ်သ န်ခင််း 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ထီ်းခ  ျုငေ်ာ့မမ ျုွဲ့၊၊ 

၃၈၀၅ (ြ ု) စ ု်းမင််းသနိ်ု့ ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၀၆ (ြ ု) စ ု်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ်းြ ု  ေပ်သော်း ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၅ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၈၀၇ (မ) ဒ ်းပမန ု်း မ  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြမောဝတ်ဒြ ်းေ ော၊ 

မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

၃၈၀၈ (ဦ်း) ဒ ်းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြမောဝတ်ဒြ ်းေ ော၊ 

မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

၃၈၀၉ (ဒ ေါ်) မ ငယ် မ/၆၄
 ေပ်သော်း (န ုင်ငံဒေ်း 

 ြ ဉ််းသ ဒဟောင််း)
၂-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၈ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  ြ ုတင်ထ ဋ်ပ ုင်နှငေ်ာ့ ညီပဖစ်သ တ ုို့ ၂ 

ဦ်းြ ုဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေောတ င် မဒတ ွဲ့ေှ သပဖငေ်ာ့  သြ်

 ၆၄ နှစ် ေ ယ် မ ခင်ပဖစ်သ  ဒ ေါ်မ ငယ် ော်း 

စစ်ဒြောင်စီ၏ တပ်မ ော်းြဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့မပီ်းဒနောြ် 

ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ ၅၀၅ -ြ ပဖငေ်ာ့ စစ်ခုံရုံ်းမှ 

ဒထောင် ဏ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

၃၈၁၀ (ဒမောင်) လင််းထြ်စ ု်း ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၈၁၁ (ဒမောင်) စ ု်းသီဟ ြ ော်း/၂၂  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၁၂ (ဒမောင်) ေ ေငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့၊မနတဒလ်း

တ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၁၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့၊မနတဒလ်း

တ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၁၄ (ဒမောင်) န ုင်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၈၁၅ (ဒမောင်) ထြ်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၈၁၆ (ဒမောင်) ဟ န််းသ ေမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၈၁၇ (မ) စုစုစနဒီဒ ောင် မ  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁

ဒပမောြ် ဂုံ ၄၅ 

ေ စခန််းတ င််း 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒပမောြ်ပ ုင်

 ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၁၈ (ဒမောင်) မင််းမင််းပမတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၁၉ (ဒ ေါ်) မ န ုင် မ/၅၀  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမင််းြြုန််းဒြ ်းေ ော၊

 ဘ ုြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၂၀ (ဦ်း) သန််းစ ု်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမင််းြြုန််းဒြ ်းေ ော၊

 ဘ ုြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၂၁ (ြ ု) တငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂.၅.၂၀၂၁တ င် စစ်ဒြောင်စီလြ်နြ်ြ ုင်မ ော်းသည် 

ေန်ြုန်ေှ  HCPP ဒဆ်းရုံသ ုို့ ဗုံ်းတ င် သုံ်းပပျုသည်ော့ 

ပစစည််းမ ော်းေှ သည်ဟု  ဒကြောင််းပပြော 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ေော ဒဆ်းရုံဒဘ်းတ င် 

စ ုြ်ခင််းတ င် သုံ်းပပျုသည်ော့ ဓါတ်ဒပမဩဇောတစ်  ပ်နှင်ော့

 ပ ုြ်လုံ်းမ ော်း သ မ််းဆည််းမပီ်း ဒဆ်းရုံတြ်ဒနသညေ်ာ့ ၁၂

 ဒယောြ် ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၂၂ (ြ ု) မင််းဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၂.၅.၂၀၂၁တ င် စစ်ဒြောင်စီလြ်နြ်ြ ုင်မ ော်းသည် 

ေန်ြုန်ေှ  HCPP ဒဆ်းရုံသ ုို့ ဗုံ်းတ င် သုံ်းပပျုသည်ော့ 

ပစစည််းမ ော်းေှ သည်ဟု  ဒကြောင််းပပြော 

ဝင်ဒေောြ်ေှောဒဖ ေော ဒဆ်းရုံဒဘ်းတ င် 

စ ုြ်ခင််းတ င် သုံ်းပပျုသည်ော့ ဓါတ်ဒပမဩဇောတစ်  ပ်နှင်ော့

 ပ ုြ်လုံ်းမ ော်း သ မ််းဆည််းမပီ်း ဒဆ်းရုံတြ်ဒနသညေ်ာ့ ၁၂

 ဒယောြ် ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၂၃ (မ) ခင်မောဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သုဝဏဏ၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၈၂၄ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၂၅ (ြ ု) ဇင်မင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
ပမဒတောင်သပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၈၂၆ Ah San
 ေပ်သော်း (Myitkyina Young

 Team )
၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၂၇ (ြ ု) ဒနမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၂၈ (ြ ု) ေ ထ ဋ်န ုင် ြ ော်း/၁၅  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်



၃၈၂၉ (ြ ု) ဟ န််းခနိ်ု့ဒ ောင် ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၀ (ြ ု) ဇင်ညီညီဟ န််း ြ ော်း/၁၆  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၁ (ြ ု) စ ု်းဝင််းဒ ောင် ြ ော်း/၄၉  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၂ (ြ ု) သ န််းသန််းဝင််း ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၃ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၄ (ြ ု) ထြ်ဒဝယံစ ု်း ြ ော်း/၁၈  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၅ (မ) ဒဝဒဝပမငေ်ာ့ မ/၂၈  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၆ (မ) စုမ န်ဒြ ေ်ာ မ/၂၈  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၇ (ဒ ေါ်) မောဒ ်း မ/၄၅  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၈ (ဒ ေါ်) သန််းဒဌ်း မ/၅၂  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၃၈၃၉ (ြ ု) စည်သ ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၀ (မ) ခင်မီမီဝင််း (ခ) မီ်းမီ်း မ  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၁ (ြ ု) ပမတ်ြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၂ (ြ ု) စဒနဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၃ (ြ ု) ဒဇယ ောမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 



၃၈၄၄ (မ) စုပမတ်မ န် မ  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၅ (ြ ု) သြ်ပ ုင်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၆ (မ) နန််းခ ယ်ေီဒဆောင််း မ  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၁၆/၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

သီတောဒေစင်လမ််း၊

 

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၄၇ (ြ ု) မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၄၀ ဦ်းဒ ောင်ေင်  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ဒပခမမ ျုွဲ့၊ 

ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၄၈ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၂၂ ဦ်းဒြ ေ်ာဒမောင်  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမစ်ဒပခမမ ျုွဲ့၊ 

ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၄၉ (ြ ု) ညီညီဒထ ်း ြ ော်း/၃၅ ဦ်းဒထ ်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁
လြ်နြ် ြ် ပု ်မ 

၁၉(ဃ)

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၂၀ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

သေဖီ (၅)လမ််း ၊ ၃၄

 ေပ်ြ ြ် ၊ 

ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုနယ် ၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၅၀ (ြ ု)   ုြ်ဒ ောင်သီဟ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ခ င််းပပည်နယ် ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၈၅၁ (ဒမောင်) သြ်ဒဝဦ်း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၂ (ဒမောင်) ဒြ ေ်ာဆန််းလင််း ြ ော်း ဦ်းဘုန််းဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၃ (ဒမောင်) မ  ျု်းဝင််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၄ (ဒမောင်) မင မ််းခ မ််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၅ (ဒမောင်) ဖ တ် (ခ) ပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒင  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၆ (ဒမောင်) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းဝင််း  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၈၅၇ (ဒမောင်) သ ေ န်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဇေ်ာ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 င််းဒတေ်ာကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ
၃၈၅၈ (ဒ ေါ်) ပ ငေ်ာ့မောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၅၉ (ြ ု) ဒနမ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်တင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၆၀ (ြ ု) ပီလီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ နန ြုန််းေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ေ နှင်ော့စစ်သော်းမ ော်းမှ ဒန  မ်မှ ဖမ််းဆီ်း



၃၈၆၁ (ဦ်း) ဒ ေါ်လော (ခ) ဦ်းထ န််းဒေွှေ ြ ော်း/၆၅  ေပ်သော်း(၈၈ မင မ််း/ပ ငေ်ာ့) ၃-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇတ်စုေပ်ြ ြ်၊ 

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၈၆၂ (မ) သ သ ဝါ မ/၃၃  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဒတောင်ေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

ည ခ  န်တ င် ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့ေှ  သ မ၏ 

ဆ ုင်တ င်ေှ ဒနစဉ်စစ်ဒြောင်စီလြ်ြ ုင်တပ်ဖ  ွဲ့  င် ော်း

  နည််းဆုံ်း ၂၀ ခန်ို့ြ 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။

၃၈၆၃ (ဦ်း) ဝင််းလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၆၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်တန််းစံပပေ ော၊

 မလ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၆၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၈၀၇ 

ဒေကြည်လမ််း 

၁၀ေပ်ြ ြ် 

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၈၆၆ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(မဟောဒ ောင်ဒပမြ ုယ်ပ ုင် ထ

ြ်တန််း (ဒြ ောင််း ုပ်))

၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပပောေ ော၊ 

ဒပါြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၆၇ (ဒမောင်) သ ုြ်စ ု်း ြ ော်း ဦ်းလထ န်  ေပ်သော်း ၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်ဒဇယ ေပ်၊ 

 င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၆၈ (ြ ု) ဇောနည်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၆၉ (ြ ု) ဖ ု်းဒသေ်ာ ြ ော်း လြ်ဒဝှို့သမော်း (MMA) ၅-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ြ ုဖ ု်းဒသေ်ာ၏ လြ်ဒဝှို့ ော်းြစော်းရုံတ င် 

ဗုံ်းဒပါြ်ြ  မှုပဖစ်ပ ော်းခ ော့မပီ်း သ လည််း ဏ်ေောေေှ ခ ော့သည်။

 ထ ုို့ဒနောြ် ဒဆ်းရုံတ င် တြ်ဒေောြ်ြုသဒနစဉ် 

စစ်တပ်မှ ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၃၈၇၀ (ြ ု) ထြ်ဒနလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောလောမမ ျုင် ၈ လမ််း၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၇၁ (ြ ု) တင်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောလောမမ ျုင် ၈ လမ််း၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၇၂ (ြ ု) ဇင်မင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောလောမမ ျုင် ၈ လမ််း၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၃၈၇၃ (ဦ်း) ဒဇေ်ာမင််းဦ်း (ခ) ြ ုပပ ်း ြ ော်း/၅၆  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့မ (၂)၊ မု ုံမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၃၈၇၄ (ြ ု) မ ု်းဟ န််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁

ဒေွှေပပည်သောစစ်ဒကြောဒေ်း

တ င်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သည်။

ဒေွှေပပည်သောေပ်၊ 

ပုလ မမ ျုွဲ့သစ်၊ 

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်ေှ ဒန  မ်တ င်ေှ ဒနစဉ် 

စစ်တပ်ြလောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။



၃၈၇၅ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့ဒမွှ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း(ဒေဦ်းဒြ ်းေ ော 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ဒဟောင််း )
၅-ဒမ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေဦ်း ုပ်စု၊ 

ေမည််းသင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၇၆ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ခ င််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၇၇ (မ) ဇင်မောခ  ျု မ ဦ်းဝင််းဒဖ  ေပ်သော်း ၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
စလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၈၇၈ (ဒ ေါ်)     ဒန ်း မ  ေပ်သော်း ၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သော်းပဖစ်သ ြ ု ဒန  မ်တ င်ေှောဒဖ ေော မဒတ ွဲ့ေှ သပဖငေ်ာ့ 

မ ခင်ပဖစ်သ နှငေ်ာ့  ြ ုပဖစ်သ ြ ု 

စစ် ုပ်စုြဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း ခ ော့သညေ်ာ့။

၃၈၇၉ (ြ ု) ဒနဇင်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ညီပဖစ်သ ြ ု ဒန  မ်တ င်ေှောဒဖ ေော မဒတ ွဲ့ေှ သပဖငေ်ာ့ 

မ ခင်ပဖစ်သ နှငေ်ာ့  ြ ုပဖစ်သ ြ ု 

စစ် ုပ်စုြဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်း ခ ော့သညေ်ာ့။

၃၈၈၀ (ြ ု) ဒြောင််းစည်သ ြ ော်း
ပမန်မောော့လြ်ဒေ ်းစင် 

ဒဘောလုံ်းသမော်း
၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ြ ုဒြောင််းစည်သ သည် ဗုံ်းခ  တ ုြ်ခ ုြ်ခံေသညေ်ာ့ 

လြ်ဒဝှို့သမော်း ြ ုဖ ု်းဒသေ်ာ၏ ညီ ေင််းပဖစ်မပီ်း 

ြ ုဖ ု်းဒသေ်ာ ဖမ််းခံေမပီ်း ဒနောြ်တစ်ဒနို့တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၈၈၁ (ြ ု) ဆန််းယုဒမောင်၏ ဖခင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၆-ဒမ-၂၁

ဒေွှေပပည်သောစစ်ဒကြောဒေ်း

သ ုို့ 

ဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းခ ော့သည်။

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၈၂ (ြ ု) ထ ဋ်ထြ်လင််း ြ ော်း ဦ်းစန််းယု  ေပ်သော်း ၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပါြ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၈၈၃ (ဦ်း) ဒဇေ်ာဝင််း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောသန််းဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၈၄ (ဦ်း) ဒသောင််းေင် ြ ော်း/၆၇  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်သစ်ေ ော၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၈၅ (ဒမောင်) ဝဏဏဒ ောင် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်သစ်ေ ော၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၈၆ (ြ ု) ေ သ င် ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်သစ်ေ ော၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၈၇ (ဒ ေါ်) လ ှုင်လ ှုင်ပမငေ်ာ့ မ/၅၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်သစ်ေ ော၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၈၈ (ဒ ေါ်) စန််း မ/၆၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လယ်သစ်ေ ော၊ 

ပမင််းခခံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

၃၈၈၉ (မ) နှင််းသြ်ဒဝ မ  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သုနနဒော (၄) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

၃၈၉၀ (ဒ ေါ်) ပမတ်ပမတ်ဒ ောင် မ မ လတန််းဒြ ောင််း ုပ်ဆေောမ ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၈၉၁ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၈၉၂ Pu Ca Kung ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၃ Than Hrang ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၄ Bawm Hram ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၅ Ram Ceu ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၆ Ram Iang မ  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၇ Ni Tin Thluai မ  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၃၈၉၈ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာသြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၈၉၉ (မ) သင််းေတီလ င် မ  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၆ လွှော၊ 

ဒပမောင််းကြီ်းလမ််း၊ 

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ
၃၉၀၀ (ြ ု) ဇင်မင််းြ ုြ ု ြ ော်း ဒ ေါ်စန််းစန််းဒင  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၀၁ (ြ ု) ဒစောဒနမ  ျု်းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၇-ဒမ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း- ၅၀၅- ြ

ြ ံျုဒပ ေ်ာေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ ံျုဒပ ေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၀၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုလ မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၀၃ (ြ ု) ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၃၅  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောင််းြုန််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၉၀၄ (ြ ု) မ ု်းဒြ ေ်ာသ ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောင််းြုန််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၉၀၅ (ဦ်း) ဝင််းဒဌ်း ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောင််းြုန််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၉၀၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ဝင််း ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောင််းြုန််းဒြ ်းေ 

 ော၊ 

နတ်ဒမောြ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၃၉၀၇ (ဦ်း) မ  ျု်းည နိ်ု့ (ခ) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၄၅ ဦ်း ုန််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီေ မောလောလမ််း၊ 

ပမန်မောေပ်ေပ်ြ ြ်၊

 သီဒပါမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

၃၉၀၈ (ဦ်း) သ ေ န်ဝင််း ြ ော်း/၄၀
ဦ်းတင်ဒ ောင်၊ 

ဒ ေါ်ဒ ်းပမငေ်ာ့
 ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်သဒပပလမ််း၊ 

ပန််းတ မ်ဒတောင်ေပ်ြ 

ြ်၊ သီဒပါမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

၃၉၀၉ (ြ ု) ဒနဇောထ ်း ြ ော်း/၂၄
ဦ်းဒစောလ ယ်ထ ်း၊ 

ဒ ေါ်ဒနေ်ာလော်းဒဖော
 ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်မမ ျုွဲ့ေပ်၊ 

သီဒပါမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

၃၉၁၀ (ြ ု) မဖ ျု်းြ ုြ ု ြ ော်း/၂၄  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ောငံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

( ဒေှွဲ့ပ ုင််း)

ဒနဇောထ ်း  မ်တ င်ေှ ဒနစဉ် 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။



၃၉၁၁ (ဦ်း) စန််းယု ြ ော်း/၅၄ ဦ်းဒြ ေ်ာည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပါြ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊

 မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၁၂ ဒစောဒခ်းယ ြ ော်း/၃၉ ဦ်းမန််း ုံ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဋ/၉၇၅၊ ြကနဒော ၁၂ 

လမ််း၊ 

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

၈.၅.၂၀၂၁  မနြ် ၅ နောေီ ေန်ြုန်မှ ေခ ုင်သ ုို့ 

သင်တန််းတြ်ေန်ထ ြ်ခ ောစဉ် ဒနို့လည် ၁၁ နောေီ ခနိ်ု့ 

ပပည်တ င် စစ်ဒဆ်း ဖမ််းခံေသည်။

၃၉၁၃ (ဒမောင်) ဒြောင််းထြ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒ ောင်ဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၂၀၊ 

 ောဇောနည်လမ််း၊ ၃ 

ေန်ဒပပ၊ 

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၈.၅.၂၀၂၁  မနြ် ၅ နောေီ ေန်ြုန်မှ ေခ ုင်သ ုို့ 

သင်တန််းတြ်ေန်ထ ြ်ခ ောစဉ် ဒနို့လည် ၁၁ နောေီ ခနိ်ု့ 

ပပည်တ င် စစ်ဒဆ်း ဖမ််းခံေသည်။

၃၉၁၄ (ဒမောင်) ပမတ်မင််းခနိ်ု့ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းသြ်န ုင်လင််း  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၅၂၈/၂၊ 

 ဒေှွဲ့မမ ျုွဲ့ပတ်လမ််း၊

ဆေောစံဒပမောြ်ဒေှွဲ့၊ 

ဗဟန်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၈.၅.၂၀၂၁  မနြ် ၅ နောေီ ေန်ြုန်မှ ေခ ုင်သ ုို့ 

သင်တန််းတြ်ေန်ထ ြ်ခ ောစဉ် ဒနို့လည် ၁၁ နောေီ ခနိ်ု့ 

ပပည်တ င် စစ်ဒဆ်း ဖမ််းခံေသည်။

၃၉၁၅ (ဒမောင်) စ ုဒပပန ုင်ထြ် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တ ုြ် ၁၆၊  ခန််း 

(၃၀၁)၊ သောဒြတ 

၈ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြမောကြည်  မ်ယော၊

 သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၈.၅.၂၀၂၁  မနြ် ၅ နောေီ ေန်ြုန်မှ ေခ ုင်သ ုို့ 

သင်တန််းတြ်ေန်ထ ြ်ခ ောစဉ် ဒနို့လည် ၁၁ နောေီ ခနိ်ု့ 

ပပည်တ င် စစ်ဒဆ်း ဖမ််းခံေသည်။

၃၉၁၆ (ဒမောင်) န ုင်ထြ်လင််း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့ဒ ောင်  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ် ၅၊ 

မဟောပမငေ်ာ့မ ုလ်လမ််း၊

 ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၈.၅.၂၀၂၁  မနြ် ၅ နောေီ ေန်ြုန်မှ ေခ ုင်သ ုို့ 

သင်တန််းတြ်ေန်ထ ြ်ခ ောစဉ် ဒနို့လည် ၁၁ နောေီ ခနိ်ု့ 

ပပည်တ င် စစ်ဒဆ်း ဖမ််းခံေသည်။

၃၉၁၇ (မ) ခ ယ်ေီမဖ ျု်း မ  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၁၈ (မ) သြ်ထော်းဇင် မ  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၁၉ (မ) ယမင််းဟန် မ  ေပ်သော်း ၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၂၀ (ြ ု) လှဖုန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (၈၈ မင မ််း/ပ ငေ်ာ့) ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၉၂၁ (ြ ု) စ ုင််း (Wheel Chair) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၂၂ (ြ ု) ဒမေ်ာဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ေီ  ေပ်သော်း ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်မဂသလောေပ်ြ 

ြ်၊  င််းဒတေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၂၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း (ခ) ပ စ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၂၄ (ြ ု) ဇောနည်ဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၂၅ (မ) ဒ ောင်သ န််းသန််းဒဌ်း မ  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း။

  မ်သ ုို့ပပန်လောစဉ် လမ််း၌ လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏ 

စစ်ဒမ်းပခင််းြ ုခံခ ော့ေမပီ်းဒနောြ် ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။



၃၉၂၆ (ဦ်း) ထြ်ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမေည်နနဒော 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၃၉၂၇ (ြ ု) မင််းမင််းစ ု်း ြ ော်း ဦ်းတင် ုံ်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပမနနဒောေပ်ြ ြ်၊ 

ဗန််းဒမောြ်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၂၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇော ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၂၉ (ြ ု) ဟ န််းဝဏဏဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၃၀ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၃၁ (ဦ်း) စ ု်းဝင််း ြ ော်း ဒ ေါ်လှမီ  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၃၂ (ြ ု) ြန်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းစ န်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း 

(၁၁.၅.၂၁ 

ညတ င်ကြော်းသ ေသညေ်ာ့သ

တင််း ေ 

လြ်နှစ်ဖြ်ပဖတ်ခံေမပီ်းသ

ဒ ဆုံ်းဒနဒကြောင််းသတင််း

လှမ််းပ ုို့၍သ ေှ ေပါသည်)

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၃၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ည နိ်ု့စ န် ြ ော်း ဦ်းဉောဏ်ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သမင်ခခံဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၃၄ (ြ ု) ဒမောင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဉောဏ်ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သမင်ခခံဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၃၅ (ဦ်း) သန််းဒင ြ ော်း ဦ်းဒပါ်းခ ုင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သမင်ခခံဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၃၆ (ဦ်း) ဖ ု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းစံခင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၃၇ (ဦ်း) ဖ ု်းန ုင် ၏သော်း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၃၈ (ြ ု) ဝင််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၃၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာန ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၀ (ြ ု) မင််းြ ုန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၁ (ြ ု) လင််းလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ



၃၉၄၂ (ြ ု) ထ န််းလ ံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၃ (ြ ု) သ န််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၄ (ြ ု) သန််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၅ (ြ ု) ခ ုင်ဒမောင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၆ (ြ ု) ခ ုင်ခ စ်ဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၇ (ြ ု) တင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၈ (ြ ု) ဒပါြ်တ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၄၉ (ြ ု) ဝင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၀ (ြ ု) န ုင်ဒဝစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၁ (ြ ု) ထြ်န ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၂ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ်န ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၃ (ြ ု) န ုင်မင််းထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၄ (ြ ု) ဘ ုကြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၅ (ြ ု) တင်စ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၆ (ြ ု) သဒပပဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၇ (ြ ု) ပမတ်ဒဆောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းမဒြ ်းေ ော၊ 

ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၈ (ြ ု) မ  ျု်းလ ှုင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပင်လည်ဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၃၉၅၉ (ဒမောင်) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅-

 ြ
 ုေ  ုပ်ဝင််းထ န် ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ုင််းပဖတ်မမ ျုွဲ့၊ 

တောခ လီ တ်ခရ ုင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၉၆၀ (ြ ု) မ ု်းသ ဒ ောင် ြ ော်း/၃၀
ဦ်းဒမောင်တင် (ခ) 

ဒ ောင်တင်
 ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  မ် မှတ် ၉၊ 

သံတံတော်းလမ််း 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၃၉၆၁ (ြ ု) မင မ််းပပညေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း/၃၄
ဦ်းဒမောင်တင် (ခ) 

ဒ ောင်တင်
 ေပ်သော်း ၁၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

  မ် မှတ် ၉၊ 

သံတံတော်းလမ််း 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၆၂ (ဦ်း) ဝင််းန ုင် ြ ော်း
 ေပ်သော်း(စ တ်ြ န််းမောဒေ်းမ

ဒြောင််းသ )
၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြညေ်ာ့ပမင်တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၃၉၆၃ (ဦ်း) ထြ်ဒ ောင်မ  ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ေော  မ်မှ ်းဒဟောင််း) ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

( ဗ-၂၀) ြ ြ်၊ 

ပမေည်နနဒောေပ်ြ ြ်၊

 

ခ မ််းပမသောစည်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

၃၉၆၄ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၆၅ (မ) တင်နီလော မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၆၆ (မ) ပမတ်ပန််း  မ် မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၆၇ (ြ ု) ယုယစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၆၈ (မ) စုစုန ုင် မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၆၉ (မ) ယုယုလ င် မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၀ (ြ ု) ဟ န််းလ င်ထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၁ (မ) ဒခ ောစု မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၂ (မ) နုနုဒထ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၃ (ြ ု) န ုင်လင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၄ (မ)   မ န်ပဖ မ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၇၅ (ဒမောင်) ဟ န််းဆြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၃၉၇၆ (ဒမောင်) ေ သုဒဝလင််း ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၉၇၇ (ြ ု) ဒတဇောဟ န််း ြ ော်း/၂၄ ဦ်းမ  ျု်းခ စ်  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဥတတသီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

၃၉၇၈ (ြ ု) ပမတ်ထ ်း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဝင််းတင်  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဇဗဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

၃၉၇၉ (ြ ု) ဒ ်းခ မ််းမင််း ြ ော်း/၂၅ ဦ်းသန််းလ င်  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ဉ််းမနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

၃၉၈၀ (ြ ု) မင််းသ ေထ န််း ြ ော်း/၁၉ ဦ်းဒ ်းဒဇေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၉၈၁ (ြ ု) ေ မင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန််းဒတောြုန််းဒြ ်း

ေ ော၊ မဒြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၉၈၂ (ြ ု) ထ န််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန််းဒတောြုန််းဒြ ်း

ေ ော၊ မဒြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၉၈၃ (ြ ု) ဒ ောင်န ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန််းဒတောြုန််းဒြ ်း

ေ ော၊ မဒြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၉၈၄ (ြ ု) ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန််းဒတောြုန််းဒြ ်း

ေ ော၊ မဒြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၃၉၈၅ (ြ ု) ဂီ်း  ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ုင််းပဖတ်မမ ျုွဲ့၊ 

တောခ လီ တ်ခရ ုင်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၃၉၈၆ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၁-ဒမ-၂၁ ပု ်မ- ၅၀၅ (ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်  

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၈၇ (ဦ်း) ဒနဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒလ်းဒထောငေ်ာ့ြန်လမ််း

၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၉၈၈ (ဒ ေါ်) ခ ုင်စနဒော မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒလ်းဒထောငေ်ာ့ြန်လမ််း

၊ 

သဃသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၃၉၈၉ (ဒ ေါ်) သန််းန  ွဲ့ မ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၃၉၉၀
(မ) နန််းဟ မ်ခမ််း (ခ) 

ထင််းထင််း
မ/၁၇  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၃၉၉၁
(ြ ု) ဆန်ေှည် (ခ) 

ြ ုသြ်န ုင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လုံ်းခင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ် ောဏောေှင်ဆနိ်ု့ြ င်ဒေ်း 

ဆနဒပပပ  ပပျုလုပ်မှုဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းဆီ်းခံေ။

၃၉၉၂ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒမောင်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၃၉၉၃ (ြ ု) ေှင်ေ ထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၃၉၉၄ (ဦ်း) သန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းြံလ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၉၅ (ဦ်း) သန််းလင််း ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၃၉၉၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာတ ု်း ြ ော်း ဦ်းသန််းလင််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၉၇ (ဦ်း) လှကြီ်း ြ ော်း ဦ်းသန််းလ ှုင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၉၈

(ဦ်း) သ န််းဒဖပမငေ်ာ့ 

(စ တ်ြ န််းမောဒေ်းမဒြောင််းသ 

)

ြ ော်း ဦ်းည ျုတ ု်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၃၉၉၉ (ဦ်း) သ န််းဒဖဆငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းည ျုတ ု်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၀ (ဦ်း) ဘ ုဒဌ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၁ (ြ ု) ငတြ် ြ ော်း ဦ်းဒမောင်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၂ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၃ (ြ ု) သန််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်စံ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၄ (ြ ု) ဒနထြ်လင််း ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၅ (ြ ု) ဟ န််းဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၆ (ဦ်း) ည နိ်ု့ေှ န် ြ ော်း ဦ်းကြီ်းဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၇ (ြ ု) န ုင်လင််း ြ ော်း ဦ်းဒပါ  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၈ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းပမတ်ဒဆောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၀၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း ဦ်းလုေှ န်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၀၁၀ (ဦ်း) ထ န််းလင််း ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၁ (ြ ု) ဒြ ောြ်လုံ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၂ (ြ ု) သ န််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၃ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဆန််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းစ န်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၅ (ြ ု) န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ဒဖောင််း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၆ (ဦ်း) တင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းလှေှ န်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၇ (ဦ်း) န ုင်ဒဝ ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၈ (ြ ု) ဝင််းပမငေ်ာ့ဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၁၉ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒဆ လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၂၀ (ြ ု) တ ုင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းလှတုတ်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၂၁ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၂၂ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇီ်းပင်တ င််းဒြ ်းေ ော၊

 ြနီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၂၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်



၄၀၂၄
(ြ ု) ညီညီလ င် (ခ) 

 ငယ်ဒြောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၄၀၂၅ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဝလင််း (ခ) ြ ုဂ ြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

၄၀၂၆ (မ) သ ယ်သ ယ်စန််း မ/၁၇  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၀၂၇
(မ) ထ န််းန ီဒထ ်း (ခ) 

မီ်းငယ်ဒလ်း
မ/၁၇  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သေြ်ဒခ ောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၀၂၈ (ဦ်း) သန််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒသောင််း  ေပ်သော်း (န ုင်ြ ဉ််းဒဟောင််း) ၁၂-ဒမ-၂၁
လ ှုင်ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်-၁၁၉၊ဒဇယ ော

သီေ (၃)လမ််း၊(၁)ေပ်

ြ ြ်၊လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၂၉ (မ)     ဒနနဒမမ မ/၃၀ ဦ်းဒဇေ်ာဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၁၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်၁၆၊ 

နတ်ဒမောြ်လမ််း၊ 

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ
၄၀၃၀ ဆလ ုင််းဒဟဇြီဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မတ ပီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၄၀၃၁ (မ) သင််းသင််းသ ယ် မ  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၃၂ (ဒမောင်) ခနိ်ု့ဒမောင်ဖုန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၃၃ (ြ ု) မင မ််းခ မ််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 င််းတဒြောမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၃၄ (ဦ်း) ကြည်န ုင် ြ ော်း

 ေပ်သော်း 

(ဗ မောန်ေှင်နောဒေ်းြ ညီမှု 

 သင််း)

၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၃၅ (ြ ု) သြ်ထ ်းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၃၆ (ြ ု) ဒဇယ ောလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၃၇ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၃၈ (ြ ု) ထင်ဒြ ေ်ာလင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၃၉ (မ) ေွှေန််းစ မေ်ာ့စ မေ်ာ့ မ/၃၀ ဦ်းဒစောဝင််း  ေပ်သော်း ၁၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ခန််း မှတ်(၉၁၁)၊

 Royal Thukha 

ြ န်  ု၊ 

ဓမမသုခဒြ ောင််းလမ််း၊

 လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၄၀ (ကှိ)ု  ောကောဟှိနး် က ေား/၂၀ ဦး  ှိျုးမ င့်ထ် နး် လျှပ်စစ်ဝနထ် ်း ၁၃-မ -၂၁
ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ှိျုငး်တံမု ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၄၀၄၁ (ကှိ)ု လငး်ထငမ်က ေ်ာ က ေား/၂၈ ဦးခငမ် ောငမ်ဌး ICRC ဝနထ် ်း ၁၃-မ -၂၁
ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရ  ်းမပညန်ယ် 

(မတောငပ်ှိငုး်)

၄၀၄၂ (ကှိ)ု သမုဝယံ က ေား  ရပ်သေား ၁၃-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သနလ်ျှငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း



၄၀၄၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေ င််းဝလမ််း၊ ၅၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၄၄ (ြ ု) ေန်မင််းပ ုင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေ င််းဝလမ််း၊ ၅၅ 

ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ်ဒတောင်ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၄၅ (ြ ု) မင််းတငေ်ာ့မ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဘော်း ံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

၄၀၄၆ (ြ ု) သနိ်ု့စင်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထပ်ဒြ်းေပ်ြ ြ်၊

ဒညောင်ပင်ဆ ပ်ေပ်၊ 

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်။

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၄၇ Rev. Fr. Columban La Di ြ ော်း ြြ်သလစ်ဘုန််းဒတေ်ာကြီ်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဗန််းဒမောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၄၈ (မ) မ ုင််းသဉ္ဇောဒမောင် မ  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၄၉ (ဦ်း) ဒမတတောဦ်း ြ ော်း/၆၁
 ေပ်သော်း(  ု်းဒဝ 

ပညော ါနတည်ဒထောင်သ )
၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၅၀ (ြ ု) ထ န််းထ န််းန င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၅၁ (ြ ု) ဆ တ်ေ န်ဒနဒနေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၅၂ (ြ ု) ဝဏဏဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၅၃ ဒစောဂ ပ်စန်ပါဝါ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုင််းတုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၅၄ (ြ ု) ခနိ်ု့သုတ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၀၅၅ (ဒမောင်) ဒနောင်ဒမော ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၅၆
(ြ ု) ပမတ်မင််းဦ်း (ခ) 

ပမတ်မင််းထ န််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၀၅၇
(ြ ု) ဇင်မ  ျု်းဒထ ်း(ခ) 

ဒထ လောဂ ြီ ု
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၅၈ (ဒမောင်) လ မင််း ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၁၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပုဏဏော်းစု ၉လမ််း၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၅၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်လတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း



၄၀၆၀ (ြ ု) မဖ ျု်းဒမောြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာပ ုင်ဒမ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၂ (ြ ု) ဂ စ်တ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၃ (ြ ု) ဆန််းထ ်းဒဝ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၄ (ြ ု) ထ န််းြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၆ (ြ ု) ဒမောင်ထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စဉေ်ာ့ြ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒြ ောြ်ဆည်ခရ ုင်၊

 မနတဒလ်းတ ုင််း 

ဒ သကြီ်း

၄၀၆၇ (ြ ု) ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း၏ မ ခင် မ/၄၃  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ယ်ဒတေ်ာလမ််း၊ 

ဝ ြျွန််းထ န်သစ်ေပ်

ြ ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း ော်း ဖမ််းဆီ်းေန်လောဒေောြ်စဉ် 

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဒမနှငေ်ာ့ ညီ ၂ ဒယောြ် ော်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၆၈
(ြ ု) ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း၏ 

ညီ ငယ်ဆုံ်း
ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ယ်ဒတေ်ာလမ််း၊ 

ဝ ြျွန််းထ န်သစ်ေပ်

ြ ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း ော်း ဖမ််းဆီ်းေန်လောဒေောြ်စဉ် 

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဒမနှငေ်ာ့ ညီ ၂ ဒယောြ် ော်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၆၉ (ြ ု) ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း၏ ညီ လတ် ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စ ယ်ဒတေ်ာလမ််း၊ 

ဝ ြျွန််းထ န်သစ်ေပ်

ြ ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ပ ုင်ပ ုင်ဦ်း ော်း ဖမ််းဆီ်းေန်လောဒေောြ်စဉ် 

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့  ဒမနှငေ်ာ့ ညီ ၂ ဒယောြ် ော်း 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၇၀ (ြ ု) မင််းမင််းထ ုြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၄ လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 မင မ််းစော်းဆေောမ ဒ ေါ်ဒြေ်ာနီ ော်း 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဒဆ မ  ျု်းဒတေ်ာစပ်သ  ြ ုမင််းမင််းထ ုြ်နှငေ်ာ့ မကြ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၄၀၇၁ (မ) ကြ မ  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဆ ုေှယ်လစ် ၄ လမ််း၊

 ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

 မင မ််းစော်းဆေောမ ဒ ေါ်ဒြေ်ာနီ ော်း 

ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းေော မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

ဒဆ မ  ျု်းဒတေ်ာစပ်သ  ြ ုမင််းမင််းထ ုြ်နှငေ်ာ့ မကြ  ော်း 

ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။



၄၀၇၂ (မ) ဒ ်းဒ ်းစု မ/၂၂  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒညောင်ြုန််းဒြ ်းေ ော၊

 မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

၄၀၇၃ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းသခ ော်း၊ 

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၀၇၄ (ြ ု) ဒ ောင်ခနိ်ု့မင််းထ န် ြ ော်း  ဦ်းထ န်မင််းခ ုင်  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ထတီလောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဦ်းထ န်မင််းခ ုင် ော်း ဖမ််းဆီ်းေန်လောဒေောြ်စဉ် 

မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ သော်းပဖစ်သ  ော်း ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၇၅ (ြ ု) စည်သ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၇၆ (ြ ု) ဒပတ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တမ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၇၇ (ဦ်း) ဒဇေ်ာလင််းထ န််း ြ ော်း/၄၁ ဦ်းညွှနိ်ု့လ င်  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၇၈ (ြ ု) ဒ ောင်ပပညေ်ာ့မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၇၉ (မ) ေတီပ ငေ်ာ့ဦ်း မ  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၈၀ (ြ ု) ဒ ောင်မင််းန ုင် ြ ော်း/၂၆ ဦ်းစန််းဦ်း  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မ န်ပပည်နယ်

၄၀၈၁ (ြ ု) ေ ထြ်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းတင်ကြ ျုင်  ေပ်သော်း ၁၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၈၂ (ြ ု) တ ု်းတြ်ဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ဂ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ် ော်း  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၈၃ (ြ ု) ညီညီစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ဂ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ် ော်း  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၈၄ (မ) ဆုပမတ်လင််း မ  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ဂ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ် ော်း  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၈၅ (မ) ခင်သီတော (ခ) ဒ ်းဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ၊ ဂ၊ ၁၄၅
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထောဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ် ော်း  ကြမ််းဖြ်မဖ ျုခ င််းစဉ် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၀၈၆ (မ) သ ပ ငေ်ာ့ပဖ မ  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၀၈၇ (ြ ု) ပ ုင်ခနိ်ု့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လမ််းသစ်လမ််း၊ 

ဒြ ောြ်ဒမှေ်ာကြီ်းေပ်

ြ ြ်၊ 

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၀၈၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာလ င် ြ ော်း
 ေပ်သော်း 

( ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း ဒဟောင််း )
၁၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်ေပ်

ြ ြ်၊ ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၈၉
(ြ ု) ဒြ ေ်ာမင််းဟန် (ခ) 

တရုတ်ကြီ်း
ြ ော်း/၂၅ ဦ်းဒ ောင်ဆန််းမင််း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၀၉၀ (ြ ု) ခ မ််းတ ်းဝမ််း ြ ော်း/၃၆ ဦ်းဒမောင်ဒလ်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ



၄၀၉၁ (ြ ု) ဒ ောင်ဆန််း ြ ော်း/၅၂ ဦ်းည ျုဒမောင်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၀၉၂
(ြ ု) ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာခနိ်ု့ (ခ) 

ခနိ်ု့ခနိ်ု့
ြ ော်း/၂၃  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၇ ေပ်ြ ြ်၊ 

ြသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၀၉၃ (မ)   မ်ော့မှ ်းမ ုို့မ ုို့ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သောယောဝတီမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၉၄ (ြ ု) ပ ုင်ပပညေ်ာ့ဒသေ်ာ ြ ော်း/၁၇ ဦ်းဒဇေ်ာလ င် ဒြ ောင််းသော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒခတတေောမမ ျုွဲ့သစ်ေပ်

ြ ြ်၊ ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၀၉၅
(ြ ု) နဝေတ်ဒ ောင်ဒ ောင် 

(ခ) ဦ်းဒ ောင်
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဖ ု်းခ မ််းြုန််းထ ပ်၊ ၁၆

 လမ််း၊ 

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၀၉၆ (ြ ု) မင််းသုမ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၉၇ (ြ ု) ကြြ်ပတီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၉၈ (ြ ု) ဒမောင်ဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မ ု်းည င််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၀၉၉
(ြ ု) မဖ ျု်းညီညီဒြ ေ်ာ (ခ) 

ဆေောခ စ်
ြ ော်း/၂၈ ဦ်းဒြ ေ်ာစ န်  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၃) ေပ်ြ ြ် 

၊ ခ  ုပ်စု ၊ 

ြမဒမောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ြေင်ပပည်နယ်
၄၁၀၀ (ြ ု) ဟင်နေီထြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ပု ်မ- ၅၀၅ (ြ) ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၁၀၁
(ြ ု) ဟင်နေီထြ်ဒ ောင်၏

 ညီ
ြ ော်း/၁၄ ဒြ ောင််းသော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၁၀၂
(ြ ု) ဟင်နေီထြ်ဒ ောင်၏

 ညီ
ြ ော်း/၁၆ ဒြ ောင််းသော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၁၀၃ (ြ ု)  ုပ်စ ု်းခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၄၁၀၄ (ြ ု) လ င်ဦ်းစံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၄၁၀၅ (ြ ု) ဒဝမ န်ခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမေ်ာလမမ ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၁၀၆ (ြ ု) စ ုင််းဒဇေ်ာထ န််းခ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၀၇ (ြ ု) မင််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၄၁၀၈ ( )   ငး်ယမုဝ  /၂၂ ဦးရှို ောနတ်  ရပ်သေား ၁၈-မ -၂၁

ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရ  ်းမပညန်ယ် 

(မတောငပ်ှိငုး်)

၄၁၀၉ (ကှိ)ု   ှိျုးမ င့်ထ် နး်  (ခ) ရောင်္  း က ေား/၂၇ ဦးဟငး်ဗဟောေးူ  ရပ်သေား ၁၈-မ -၂၁
ရောဇသတက်က းပုေ ်  - ၅၀၅

 - က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရ  ်းမပညန်ယ် 

(မတောငပ်ှိငုး်)

၄၁၁၀ (ကှိ)ု မသေ်ာဇငမ် ောင် က ေား/၃၈ ဦးမ င့်မ် ောင်  ရပ်သေား ၁၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သနလ် ငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၁၁ ( ) မကသ ယလ် င်  /၃၈ ဦးမဌးလ င်  ရပ်သေား ၁၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သနလ် ငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၁၁၂ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေောဇမဂ ျုလ်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၁၁၃ (ြ ု) ဒဝယံပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေောဇမဂ ျုလ်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၁၄ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း/၄၅  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေောဇမဂ ျုလ်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၁၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒင ဒတောင်ဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ဆည်ဒပမောင််းဒြ ်းေ ော၊

 ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၁၆ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇေ်ာသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒင ဒတောင်ဒြ ်းေ ော ု

ပ်စု၊ 

ဆည်ဒပမောင််းဒြ ်းေ ော၊

 ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၁၇ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်န ုင် ြ ော်း ဦ်းဒသောင််းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၁၈ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း/၂၂ ဦ်းကြ ်းကြ ်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၁၉ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့စံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၂၀ (ြ ု) ဒြောင််းသနိ်ု့ပ ုင် ြ ော်း/၂၁ ဦ်းစံဘ  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၂၁ (ြ ု) မင မ််းထြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒေွှေ  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၂၂ (ြ ု) ဒြောင််းခနိ်ု့စည် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမ  ျု်းခ ုင်  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၁၂၃ (ြ ု)  ော်းတီ ြ ော်း/၃၆  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ုပ်ြ င််းေပ်ြ ြ်၊

 သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၂၄ (ြ ု) ခနိ်ု့ဒနဒသ ်းညီ ြ ော်း/၂၀ ဦ်းစ ု်းန ုင်  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်
၄၁၂၅ (ြ ု) ဝင််းထ ဋ်ဝင််း ြ ော်း/၂၁ ဦ်းဒဖသ န််း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၁၂၆ ဆလ ုင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ြီယ် ေပ်ြ ြ်၊ 

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၂၇ (ြ ု) ဘ ုဘ ုဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ြီယ် ေပ်ြ ြ်၊ 

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၂၈ (ြ ု) ဒဆေ်ာေယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ြီယ် ေပ်ြ ြ်၊ 

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၂၉ (ြ ု) ဘ ်းေယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ြီယ် ေပ်ြ ြ်၊ 

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၃၀ (ြ ု) ကြည်ဒဇေ်ာလ ှုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ခ ြီယ် ေပ်ြ ြ်၊ 

လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၃၁ (ဦ်း) စ ု်းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း



၄၁၃၂ (ြ ု) ငကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၃၃ (မ) ခ  ျုဒ ်း မ  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥသ စ်ပင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၃၄ (ြ ု) မင််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း(ဓောတ်ပုံဆေော) ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်တန််းေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၃၅ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စစ်တန််းေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၁၃၆ (ြ ု) သ ဒနဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဒစတနောော့ဝန်ထမ််း) ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၃၇ ဒနေ်ာဆနိ်ု့ဒ ောင် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၎င််း ၄ဒယောြ် ော်း တြ်တ ်းဆ ုင်တ င် ထ ုင်ဒနစဉ် 

 ေပ်ဝတ်မ ော်းနှငေ်ာ့ လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသ  

၁၀ဦ်းခနိ်ု့မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။ မ သော်းစုမ ော်းမှ

 ေ စခန််းတ င် သ ော်းဒမ်းဒသော ခါ မေှ ဘ ်းဟု ေ စခန််းမှ 

ဒပပောသည်။

၄၁၃၈ မုန်ေ န်ဒ ောင် ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၎င််း ၄ဒယောြ် ော်း တြ်တ ်းဆ ုင်တ င် ထ ုင်ဒနစဉ် 

 ေပ်ဝတ်မ ော်းနှငေ်ာ့ လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသ  

၁၀ဦ်းခနိ်ု့မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။ မ သော်းစုမ ော်းမှ

 ေ စခန််းတ င် သ ော်းဒမ်းဒသော ခါ မေှ ဘ ်းဟု ေ စခန််းမှ 

ဒပပောသည်။

၄၁၃၉ မုန်ေ န် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၎င််း ၄ဒယောြ် ော်း တြ်တ ်းဆ ုင်တ င် ထ ုင်ဒနစဉ် 

 ေပ်ဝတ်မ ော်းနှငေ်ာ့ လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသ  

၁၀ဦ်းခနိ်ု့မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။ မ သော်းစုမ ော်းမှ

 ေ စခန််းတ င် သ ော်းဒမ်းဒသော ခါ မေှ ဘ ်းဟု ေ စခန််းမှ 

ဒပပောသည်။

၄၁၄၀ ဒနေ်ာဒနေ်ာ ြ ော်း/၂၀  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဝ ုင််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၎င််း ၄ဒယောြ် ော်း တြ်တ ်းဆ ုင်တ င် ထ ုင်ဒနစဉ် 

 ေပ်ဝတ်မ ော်းနှငေ်ာ့ လြ်နြ်ြ ုင်ဒဆောင်ထော်းသ  

၁၀ဦ်းခနိ်ု့မှ ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။ မ သော်းစုမ ော်းမှ

 ေ စခန််းတ င် သ ော်းဒမ်းဒသော ခါ မေှ ဘ ်းဟု ေ စခန််းမှ 

ဒပပောသည်။

၄၁၄၁ (ြ ု) ဒဇယ ောထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၁၄၂ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်သန်ို့ ြ ော်း
ဦ်းစ န်ဒမောင်၊ 

ဒ ေါ်ခင်ည န်ို့
 ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒနောြ်ေပ်၊ 

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်



၄၁၄၃ (ြ ု) စည်သ ဒနဝင််း ြ ော်း ဒ ေါ်ဒြသီ  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းတ မ်ဒပမောြ်၊ 

သီဒပါမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၁၄၄ (ြ ု) ဒ ောင်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စည်သောကြီ်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၄၅ (ြ ု) ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စည်သောကြီ်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၄၆ (ြ ု) တင်သန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စည်သောကြီ်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၄၇ (ြ ု) ထ န််းထ န််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စည်သောကြီ်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၄၈ (ြ ု) သန််းေှ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၁၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စည်သောကြီ်းေ ော၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း
၄၁၄၉ (ကှိ)ု မ ောငမ် တ်   ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ စ်ကက းနေားမ ှိျုြို့နယ၊်

 ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၁၅၀ (ကှိ)ု မဝယမံ ောင် က ေား/၂၃ ဦးမ ောငဆ်နး်  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၅၁ (ကှိ)ု သက ်ှိငုထ် နး် က ေား/၄၈ ဦးထ နး်  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၅၂ (ကှိ)ု မ ောငဟ်ှိနး် က ေား/၃၄ ဦးမ းကှို  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၁၅၃ (ကှိ)ု ခန ့်စ်ညသ်ူ က ေား/၂၁ ဦးမ ောငဆ်နး်  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ရနး်ကနုး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၅၄ ( ) လ ငလ် ငည် န ့််  /၃၄ ဦး  ှိျုးည န ့််  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ရနး်ကနုး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၅၅ (ကှိ)ု သနး်ထ နး် (ခ) 

သနး်ထ နး်မ င့််
က ေား/၂၉  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ရနး်ကနုး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၅၆ (ဦး) ကကညက်ငး် က ေား/၄၈ ဦးတကစ်ှိန်  ရပ်သေား ၁၉-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ရနး်ကနုး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၁၅၇ (ဦ်း)ထန််းမန်ြီ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၅၈ (ြ ု) ဖီလစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံပပ(၆)မ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

 ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၅၉ (ြ ု) ဒ ါမ နစ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံပပ(၆)မ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

 ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၀ (ြ ု) ေှော်းေယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံပပ(၆)မ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

 ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၁ (ြ ု) ေီဒမောင်  ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံပပ(၆)မ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

 ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်



၄၁၆၂ (ြ ု) ကြည်ပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

စံပပ(၆)မ ုင်ဒြ ်းေ ော၊ 

 ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၃ (ဦ်း) သန်ို့မောယောန ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၄ (ဦ်း) ဖ လ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၅ (ဦ်း) ဂ  ျု်းဇြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၆ (ဦ်း) ဒမေ်ာ  ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၇ (ြ ု) ဒ ောင်သ ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၈ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းသ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၆၉ (ြ ု) ပါစြ ောလယ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၇၀ (ြ ု) ပြ်ထေစ်ပ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောနောပဒလောော့ေပ်ြ 

ြ်၊  ီဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြယော်းပပည်နယ်

၄၁၇၁ (ြ ု) ဒဝယံ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒနောင်မင််းကြီ်းလမ်

 ်း၊ ၇၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၁၇၂ (ြ ု) ခ စ်မင််းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြဒနောင်မင််းကြီ်းလမ်

 ်း၊ ၇၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၁၇၃ ( ) ခ ှိျုခ ှိျုလှုှိင်  /၂၉ ဦးသှိနး်ဝငး်  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

(က)ရပ်က က၊် 

မမ ောကဥ်ကကလောပမ ှိျုြို့

နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၁၇၄ (ကှိ)ု ခ  ်းမမ ့် က ေား/၂၄ ဦးခငမ်ဇေ်ာ  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၁၇၅ (ကှိ)ု ဇ ဲရန ်ှိငု် က ေား/၁၉ ဦးမင်္ ေ်ာန မ ောင်  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၁၇၆ (ကှိ)ု ဝဏ္ထ နး် က ေား/၃၆ ဦးစှိးုမင  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၁၇၇ (ကှိ)ု စှိငုး်သနး်ထှိကုဦ်း  (ခ) 

ကှိစုှိငုး်
က ေား/၂၀ ဦးမဇေ်ာည န ့််  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၁၇၈ ( )  ောလောမ င့််  /၂၇ ဦးခငမ် ောငက်ကည်  ရပ်သေား ၂၀-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက



၄၁၇၉ (မ) ဆ ုင််းန ်းပန် မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

၄၁၈၀ (ြ ု) လ မ််းဒဇောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြခ င်ပပည်နယ်

၄၁၈၁ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာတငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၁၈၂ (မ) မ ခပံျု်း မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၁၈၃ (မ) ဒခ ောတင် မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၁၈၄ (မ) သန််းဝင််း မ  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေ ဒ  ်းေ ော၊ 

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၁၈၅ (ဦ်း) ခင်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁

ဒေွှေပပည်သောစစ်ဒကြောဒေ်း

တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၁၈၆ (ဒမောင်) ဇင်ြ ုမဖ ျု်း (ခ)  ီလ ှုင််း ြ ော်း/၁၅  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၈၇ (ဒမောင်) သန််းဒဌ်း ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၈၈ (ြ ု) ခ ်းဘယ်နော်း  ု ြ ော်း
ဦ်းမ  ျု်းမင မ််း , 

ဒ ေါ်ဒနေ်ာ န််းဂ လော
 ေပ်သော်း ၂၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေတန်ဒဆောင််းဒြ ်း

ေ ော 

ထန််းတပင်မမ ျုွဲ့နယ်

 ဒတောင်င ခရ ုင် 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၈၉ (ဦး) မက ေ်ာမဇယ ောသှိနး် က ေား/၃၈  ရပ်သေား ၂၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

နောနတမ်တောလ ်း၊

 က ောရ တမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၉၀ (ဦး) ထ နး်ထ နး်လှုှိင် က ေား/၄၄  ရပ်သေား ၂၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ောရ တမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၉၁ (ဦး) ခှိငုလ်ငး်သူ (ခ) ကှိခုှိငု် က ေား/၃၈  ရပ်သေား ၂၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ောရ တမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၉၂ (ကှိ)ု မဝယမံ ောငမ် ောင် က ေား/၂၅  ရပ်သေား ၂၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ောရ တမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၁၉၃ (ကှိ)ု စညသ်ထူ နး် က ေား/၂၀  ရပ်သေား ၂၁-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

က ောရ တမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၁၉၄ (ြ ု) ဒ ောင်ခန်ို့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မမ ျုွဲ့လှမမ ျုွဲ့၊ 

ဒတောင်င ခရ ုင်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၉၅ (ြ ု) ဆန််းလ င် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေတောေှည်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 မမ ျုွဲ့လှမမ ျုွဲ့၊ 

ဒတောင်င ခရ ုင်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၁၉၆ (ဒ ေါ်) မင မ််းမင မ််း မ/၇၅ ဦ်းစစ်ဒမောင်  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

မ မမဒပပ်းေ ော၊ 

ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

NLD ပါတီဒခါင််းဒဆောင် ဦ်းပမမင မ််း ော်း 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းစဉ် မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဒန  မ်တ င်

 ြ န်ေှ ခ ော့ဒသော  မ  ျု်းသမီ်း ၂ ဦ်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ေ ောပပန်ခ ငေ်ာ့မေဘ  ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့ဒပေါ်ေှ  ဒန  မ်တ င် 

 ြ ယ်ခ ျုပ်ပဖငေ်ာ့ ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။



၄၁၉၇ (ဒ ေါ်) ဝ ုင််းတ ုင််း မ/၆၅ ဦ်း ုန််းေှ န်  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဒန  မ် ြ ယ်ခ ျုပ်

မ မမဒပပ်းေ ော၊ 

ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

NLD ပါတီဒခါင််းဒဆောင် ဦ်းပမမင မ််း ော်း 

လောဒေောြ်ဖမ််းဆီ်းစဉ် မဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဒန  မ်တ င်

 ြ န်ေှ ခ ော့ဒသော  မ  ျု်းသမီ်း ၂ ဦ်း ော်း ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။ 

ေ ောပပန်ခ ငေ်ာ့မေဘ  ပန််းတဒနေ်ာမမ ျုွဲ့ဒပေါ်ေှ  ဒန  မ်တ င် 

 ြ ယ်ခ ျုပ်ပဖငေ်ာ့ ထ န််းသ မ််းထော်းသည်။

၄၁၉၈ (ဦ်း) ဒသောင််းေီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပမင််းခခံခရ ုင်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၁၉၉ (မ) ဒဆောင််းသဇင်သ ယ် မ/၁၆ ဒြ ောင််းသ ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၀၀ (ြ ု) မင််းသန်ို့ဒခါင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒမှေ်ာဘီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၀၁ (မ) ပမ ါလီဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇောင််းတ  ထြ် 

ဝြ်ြ ေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၀၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာြ ုဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဇောင််းတ  ထြ် 

ဝြ်ြ ေ ော၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၀၃ (ကှိ)ု ကှိမုဖှိျုး (ခ) မဝမဖှိျုးမ ောင် က ေား/၂၉  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၃/ ောနမ်မပရပ်က က၊်

 သောမကတမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၂၀၄ (ကှိ)ု မ ောင ်ှိငုထ် နး် က ေား/၁၉  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၀၅ (ကှိ)ု မက ေ်ာ ှိငု် က ေား/၂၉  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၀၆ (ကှိ)ု ဝှိငုး်ခ စ် က ေား/၁၉  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၀၇ (ကှိ)ု မ ောငမ်ပည့်ဟ်ှိနး် က ေား/၂၁  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၀၈ (ကှိ)ု တှိးုတှိးု ှိငု် က ေား/၃၃  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၀၉ (ကှိ)ု မ တလ်ငး်မ ောင် က ေား/၃၉  ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၅)၊ 

သနု ဒော(၄)လ ်း၊ 

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၁၀ ( ) မလးမလး ှိငု်   ရပ်သေား ၂၂-မ -၂၁
ရောဇသတက်က းဥပမေ  ပုေ ်

 ၅၀၅-က

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇ န်လ ၄ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

သောစညမ် ှိျုြို့၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၂၁၁ (ြ ု) ခ စ်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝါ်းခယ်မမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၂၁၂ (ြ ု) မ  ျု်းည နိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝါ်းခယ်မမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၃ (ြ ု) ဝင််းဒြ ေ်ာစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဝါ်းခယ်မမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၄ (ဦ်း) ဒ ောင်ခနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၅ (ဦ်း) ဒ ောင်ခနိ်ု့၏ ဇနီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၆ (ဦ်း) ဒ ောင်ခနိ်ု့၏ သမီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၇ (ဦ်း) ဒ ောင်ခနိ်ု့၏ သမီ်း မ  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဘ ုမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၁၈ (ြ ု) သနိ်ု့စင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းယဉ်လုံ်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၄၀) 

ြုန််းဒဘောင်လမ််းသ 

ယ်(၁) 

ြုန််းဒဘောင်  မ်ေော၊

 ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၂၁၉ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၄၀) 

ြုန််းဒဘောင်လမ််းသ 

ယ်(၁) 

ြုန််းဒဘောင်  မ်ေော၊

 ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၂၂၀ ဒစောဒနဒြေ်ာထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၄၀) 

ြုန််းဒဘောင်လမ််းသ 

ယ်(၁) 

ြုန််းဒဘောင်  မ်ေော၊

 ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၂၂၁ ဒနေ်ာခ ်းဒဖောဝါ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 မှတ်(၁၄၀) 

ြုန််းဒဘောင်လမ််းသ 

ယ်(၁) 

ြုန််းဒဘောင်  မ်ေော၊

 ဒပမောြ် ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၂၂၂ (ဦ်း) စ န်ဒ ောင် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၂၃ (ဒ ေါ်) ဝင််းမမ ျုင် မ/၅၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၂၄ (ြ ု) မ ု်း ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ဒတောင်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း



၄၂၂၅ (ဦ်း) ဒ ောင်မင််းထ န််း ြ ော်း/၄၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်လမ််း၊ 

စံပပေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သ ြုန််းမမ ျုွဲ့မီ်းသတ်ဌောနမှ CDM ဝန်ထမ််းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းေမ ပခင််းမေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ သ ူ့၏မ ဘနှစ်ပါ်းနှငေ်ာ့ 

ညီတစ်ဒယောြ်ြ ု စစ်ဒြောင်စီတပ်ြ ဓါ်းစောခံ 

လုပ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၄၂၂၆ (ဒ ေါ်) တင်ဒ ်းခ ုင် မ/၄၇  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်လမ််း၊ 

စံပပေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သ ြုန််းမမ ျုွဲ့မီ်းသတ်ဌောနမှ CDM ဝန်ထမ််းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းေမ ပခင််းမေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ သ ူ့၏မ ဘနှစ်ပါ်းနှငေ်ာ့ 

ညီတစ်ဒယောြ်ြ ု စစ်ဒြောင်စီတပ်ြ ဓါ်းစောခံ 

လုပ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၄၂၂၇ (ြ ု) ခ မ််းဒပမော့သ ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၂၃-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်လမ််း၊ 

စံပပေပ်ြ ြ်၊ 

ဒေွှေဒတောင်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

သ ြုန််းမမ ျုွဲ့မီ်းသတ်ဌောနမှ CDM ဝန်ထမ််းြ ု 

ဖမ််းဆီ်းေမ ပခင််းမေှ ဒသောဒကြောငေ်ာ့ သ ူ့၏မ ဘနှစ်ပါ်းနှငေ်ာ့ 

ညီတစ်ဒယောြ်ြ ု စစ်ဒြောင်စီတပ်ြ ဓါ်းစောခံ 

လုပ်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းသည်။

၄၂၂၈ (ကှိ)ု မ တဘ်ှိဘုှိဝုငး် က ေား/၂၇  ရပ်သေား ၂၃-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၄၀)၊ 

ကနုး်မဘောငလ် ်းသ 

ယ(်၁)၊ 

ကနုး်မဘောင ်ှိ ်ရော၊

 ၁၆/A ရပ်က က၊် 

မမ ောကေ်ငုံ်္မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၂၂၉ (ကှိ)ု စှိးုသ ဟ က ေား/၂၉  ရပ်သေား ၂၃-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၄၀)၊ 

ကနုး်မဘောငလ် ်းသ 

ယ(်၁)၊ 

ကနုး်မဘောင ်ှိ ်ရော၊

 ၁၆/A ရပ်က က၊် 

မမ ောကေ်ငုံ်္မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၂၃၀ (ကှိ)ု ည ရဲ ှိငု် က ေား/၁၇  ရပ်သေား ၂၃-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၄၀)၊ 

ကနုး်မဘောငလ် ်းသ 

ယ(်၁)၊ 

ကနုး်မဘောင ်ှိ ်ရော၊

 ၁၆/A ရပ်က က၊် 

မမ ောကေ်ငုံ်္မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၂၃၁ (ကှိ)ု ဝသနု် က ေား/၂၇  ရပ်သေား ၂၃-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၄၀)၊ 

ကနုး်မဘောငလ် ်းသ 

ယ(်၁)၊ 

ကနုး်မဘောင ်ှိ ်ရော၊

 ၁၆/A ရပ်က က၊် 

မမ ောကေ်ငုံ်္မ ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၂၃၂ (ြ ု) ေန်မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း/၃၃ ဦ်းခင်လ ှုင်  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒဖောော့ြန်ေပ်ြ ြ်၊ 

 င််းစ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၄၂၃၃ (ြ ု) သ ေဒမောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း
၄၂၃၄ (ြ ု) မဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၃၅
(ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒဆ  (ခ) 

ဦ်းဖ ု်းဒဆ 
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ောင်သစစောေပ်ြ ြ်

၊ ြဒလ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၃၆ (ြ ု) ဒဌ်းမင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၇ ဦ်းဒဌ်းဒ ောင်  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗဟန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၃၇ (ြ ု) ထြ်ဒ ောင်ခ ုင်စ ု်း ြ ော်း/၂၃ ဦ်းဒ ောင်ခ ုင်စ ု်းည နိ်ု့  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၃၈ (ြ ု) ထ ်းြ ုပ ုင် ြ ော်း/၂၉ ဦ်းစ ု်းပ ုင်  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၄၂၃၉ (ြ ု) ြ ုြ ုဒမောင် ြ ော်း/၃၅ ဦ်းသန််းထ ဋ်  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၄၀ (မ) ဒနေ်ာဒ ်းကြန် မ/၃၈  ေပ်သော်း ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ု်းလ ု်းန ုဖ ု်းေ ော၊ 

ဒြ ောြ်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၄၁ (ကှိ)ု စှိးုမက (ခ) 

စုမကသ ယမ် ောင်
က ေား  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သ ုင်္ဃလော ှိ ်ရော၊  

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၂၄၂ (ကှိ)ု ရဲလငး်မ ောင် က ေား/၂၆  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၄၃ (ကှိ)ု စှိငုး်ရနမ်နောငစ်ှိးု က ေား/၃၀  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၄၄ (ကှိ)ု မ ောငခ်ှိငုဝ်ငး် က ေား/၁၉  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၄၅ (ကှိ)ု သန ့်ဇ်ငဝ်ငး် က ေား/၄၁  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၄၆ (ကှိ)ု ထကလ်ျံှမ ောင် က ေား/၂၈  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၂၄၇ (ကှိ)ု မ ောငမ်ဇေ်ာလတ် က ေား/၂၆  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၅၂ လ ်း၊ ၁၂၆ 

လ ်းမထောင့်၊် 

(စ)ရပ်က က၊် 

မပညက်က းတခံ နမ် ှိျုြို့န

ယ၊်  

၄၂၄၈ (ကှိ)ု မက ေ်ာသ ဟ က ေား/၁၈  ရပ်သေား ၂၄-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၅၂ လ ်း၊ ၁၂၆ 

လ ်းမထောင့်၊် 

(စ)ရပ်က က၊် 

မပညက်က းတခံ နမ် ှိျုြို့န

ယ၊်  

၄၂၄၉ (ြ ု) ဘ ုဘ ုပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပ ခ ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၂၅.၅.၂၀၂၁ မဒြ ်းတ ုင််း ၊ ပခုြက မမ ျုွဲ့နယ် ၊ 

ြမမမမ ျုွဲ့၏ဒပမောြ်ဘြ်ဒတောစပ် တဒနေော၌ 

 ောဏောသ မ််းစစ်ဒြောင်စီ၏

စစ်သော်းမ ော်းနှငေ်ာ့ နယ်ဒပမခံေ တပ်ဖ  ွဲ့တ ုို့မှ 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၂၅၀ (ဦ်း) သန််းဒင ြ ော်း/၅၀ ဦ်းဒြ ေ်ာေင်  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၂၅၁ (ဦ်း) ကြ ယ်ဒဆောင် ြ ော်း/၄၈ ဦ်းဒ ်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၂၅၂ (ဦ်း) မင််းဒ ောင် ြ ော်း/၃၈ ဦ်းဒနဝင််း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၂၅၃ (ဦ်း) ဒနဒ ောင် ြ ော်း/၃၈ ဦ်းည ျုကြီ်း  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၂၅၄ (ဒမောင်) ဒဇေ်ာြ ု ြ ော်း/၂၀ ဦ်းဒမောင်ငယ်  ေပ်သော်း ၂၅-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သံဘ ုဒြ ်းေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၂၅၅ (ကှိ)ု ရောဇော ငး်သန ့်် (ခ) 

ဗှိုလခ် က်
က ေား/၂၅  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၆၂ လ ်း  င့်် 

သှိပပံလ ်း၊ 

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 
၄၂၅၆ (ကှိ)ု စှိငုး်ဝဏ္ထ နး် က ေား/၂၇  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၅၇ (ကှိ)ု ခ  ်းသောမက ေ်ာ က ေား/၂၅  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၂၅၈ (ကှိ)ု   ှိျုးခှိငု် က ေား/၄၅  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ခ  ်းမ သောစညမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ



၄၂၅၉ (ကှိ)ု မဌးဝငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၆၁x၆၂ လ ်းကကေား၊ 

၁၃၁ လ ်း၊ 

မပညက်က းတခံ နမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၂၆၀ (ကှိ)ု  ငး်ခှိငု် က ေား  ရပ်သေား ၂၅-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၆၁x၆၂ လ ်းကကေား၊ 

၁၃၁ လ ်း၊ 

မပညက်က းတခံ နမ် ှိျုြို့န

ယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၂၆၁ (ဦ်း) ြ ုြ ုလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သေြ်မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၂၆၂ (မ) ပပညေ်ာ့ပပညေ်ာ့ မ/၃၂  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

တရုတ်-ပမန်မောနယ်စပ် မ ဆယ်မမ ျုွဲ့တ င် 

စစ်ဒေှောင်မ ော်း တ ြ်  လှ ခံဒနစဥ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ  ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၆၃ (မ) မင မ််းသီတော မ/၂၈  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

တရုတ်-ပမန်မောနယ်စပ် မ ဆယ်မမ ျုွဲ့တ င် 

စစ်ဒေှောင်မ ော်း တ ြ်  လှ ခံဒနစဥ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ  ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၆၄ (မ) စ ု်းစုလ ှုင် မ/၂၄  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

တရုတ်-ပမန်မောနယ်စပ် မ ဆယ်မမ ျုွဲ့တ င် 

စစ်ဒေှောင်မ ော်း တ ြ်  လှ ခံဒနစဥ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ  ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၆၅ (မ) ထြ်ယမင််းန ယ် မ/၂၀  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

တရုတ်-ပမန်မောနယ်စပ် မ ဆယ်မမ ျုွဲ့တ င် 

စစ်ဒေှောင်မ ော်း တ ြ်  လှ ခံဒနစဥ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ  ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၆၆ (ဒမောင်) စ မ်ဝမ််း ြ ော်း/၁၇  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

တရုတ်-ပမန်မောနယ်စပ် မ ဆယ်မမ ျုွဲ့တ င် 

စစ်ဒေှောင်မ ော်း တ ြ်  လှ ခံဒနစဥ် 

စစ်ဒြောင်စီတပ်ဖ  ွဲ့မှ  ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၂၆၇ (ဦ်း) တင်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၆၈ မ ုင််းလုမ်သ န််းဦ်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (တ ောင််း ဒေ်း 

တြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ )
၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ ဆယ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒပမောြ်ပ ုင််း)

၄၂၆၉ (ြ ု) စ ုင််းလင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၀မ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

၄၂၇၀ (ြ ု) ဇင်ြ ုဒ ောင် (ခ)   င ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၀မ်ြုန််းေပ်ြ ြ်၊ 

တောခ လီ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေှမ််းပပည်နယ်

၄၂၇၁ (ဦ်း) န ုင်လင််း ြ ော်း/၂၈ ဦ်းစံပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မြ ်ီးတုံေ ော၊ 

ခင်ဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်မ ော်းတ င်ဦ်းဒဆောင်လှုပ်ေှော်းသပဖင်ော့ 

 ဖမ််းခံေမည်စ ု်း၍ ဒတောထ တ မ််းဒနစဉ်  မ်ြ ု

ကြြ်စောလောဒြျွ်းေင််း ဖမ််းခံေသည်။

၄၂၇၂ (ြ ု) စ ုင််းလင််းလင််းဦ်း ြ ော်း/၂၉  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၂၇၃ (မ) ဒမဇင်ထ ်း မ/၁၉  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်



၄၂၇၄ (မ) နနဒောဦ်းခင် မ/၂၀  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ  ျုင်ဒြေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၂၇၅ (ဦ်း)   ုင် ြ ော်း/၄၁  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ီ်းဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၂၇၆ (ြ ု) ခ န််းန ုင်လင််း ြ ော်း/၃၀  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ီ်းဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၂၇၇ (ြ ု) ခ န််းသ န််းဒမောင်စ ုင််း ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၂၆-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ီ်းဒမောော့ဆ ုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြယော်းပပည်နယ်

၄၂၇၈ (ဦ်း) ဒဇေ်ာပမငေ်ာ့ ြ ော်း/၅၃ ဦ်းြ ုပမငေ်ာ့ ပုဂ္လ ြဒြ ောင််းဆေော ၂၆-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - ၅၀၅

 - ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေှမ််းပပည်နယ် 

(ဒတောင်ပ ုင််း)

၄၂၇၉ (ကှိ)ု စညသ်ဟူန် က ေား/၃၁ ဦးသှိနး်ဟန်  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပ ဉး နေားမ ှိျုြို့နယ၊်  

မနမပညမ်တေ်ာမကောင်

စ နယမ်မ 

၄၂၈၀ (ကှိ)ု မဝယ ံ ှိျုး က ေား/၁၄ ဦး ှိးုသ ဟစှိးု  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပ ဉး နေားမ ှိျုြို့နယ၊်  

မနမပညမ်တေ်ာမကောင်

စ နယမ်မ 

၄၂၈၁ (ဦး) မန ငး်မ ောင် (ခ) 

 ငး်သေားကက း
က ေား/၅၀  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၀/က)၊ 

 ောဇောနညလ် ်း၊ 

မရွှနသံောရပ်က က၊် 

ဗဟနး်မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၈၂ (ဦး) ရဲထ နး် က ေား/၅၁  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၆၀/က)၊ 

 ောဇောနညလ် ်း၊ 

မရွှနသံောရပ်က က၊် 

ဗဟနး်မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၈၃ (ကှိ)ု မရွှကှို က ေား/၂၇ ဦးဖှိုးတတု်  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မပေါကစ်ှိနး်မက းရ ော၊

 ငေါနး်ဇ နမ် ှိျုြို့နယ၊်  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၂၈၄ (ကှိ)ု မက ေ်ာစ ောလ င် (ခ) 

ဇောနည်
က ေား/၃၈ ဦးမ င့်မ် ောင်  ရပ်သေား ၂၆-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လ ်း ၆၀၊ ၃၄ 

လ ်း  င့်် ၃၅ 

လ ်းကကေား၊ 

မပညက်က း  ကရ် ငရ်ပ်

က က၊် 

မပညက်က းတခံ နမ် ှိျုြို့န

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၂၈၅ (ြ ု) စ ုင််းဒနေ်ာခမ််း ြ ော်း ဦ်းဒြောင််းေင်  ေပ်သော်း ၂၇-မတ်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

မနတဒလ်း 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပပည်ဦ်းလ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၂၈၆ (ြ ု) ဟန်ဝင််းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မု ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၂၈၇ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ဦ်းခင်ဝ ုင််း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗ  ျုင််းဒေ  ု်းစင်ေပ်၊

 တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၂၈၈ (ဦ်း) ဒ ောင်န ုင် ြ ော်း/၄၀  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထီ်းခ  ျုင်မမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း
၄၂၈၉ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ဒ ောင် ြ ော်း/၃၀ ဦ်းဒြ ေ်ာေန်  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၂၉၀
(ြ ု) ဒ ောင်မဖ ျု်းမင််း (ခ) 

ညီညီ
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၂၉၁ (ြ ု) မ  ျု်းမင််းဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၄၂၉၂ (ဒမောင်) စ ု်းသြ်ဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၄၂၉၃ (ဒမောင်) သန််းစ ု်းဒ ောင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်



၄၂၉၄ (ဒမောင်) ထ န်လင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်
၄၂၉၅ (ဒမောင်) မဖ ျု်းသ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သထုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မ န်ပပည်နယ်

၄၂၉၆ (ြ ု) ေ ဒ ောင်မဖ ျု်း ြ ော်း/၂၀ ဦ်းပမငေ်ာ့သ န််း တတ ယနှစ်-EC-GTI ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ံော့ကြီ်းေပ်ြ ြ်၊ 

 လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၂၉၇ (ြ ု) ဟန်ဝင််းထ န််း ြ ော်း/၃၉  ေပ်သော်း ၂၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဥယ ောဉ်ခခံ ၁ လမ််း၊ 

မမ ျုွဲ့မ ၁ ေပ်ြ ြ်၊ 

မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၂၉၈ (ကှိ)ု မဇေ်ာမ ောင် က ေား/၂၃ ဦးထ နး်စှိန်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မတောငက်မလး မရ ြို့

စုမက းရ ော၊ 

က ှိျုက ်မရောမ ှိျုြို့နယ၊်

   နမ်ပညန်ယ်

၄၂၉၉ (ကှိ)ု ခ စ် ငး်သူ က ေား/၁၃ ဦး ငး် ငး်စှိးု  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မတောငက်မလး မရ ြို့

စုမက းရ ော၊ 

က ှိျုက ်မရောမ ှိျုြို့နယ၊်

   နမ်ပညန်ယ်

၄၃၀၀ (ကှိ)ု မက ေ်ာမက ေ်ာမ ောင် (ခ)

 မက ေ်ာမက ေ်ာ
က ေား/၄၃ ဦးမ ောငမ် င့််  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သကဲျွနး်မက းရ ော၊ 

 ငး်ကနုး်မက းရ ော ု

ပ်စု၊ 

ဥတတ ရသ ရှိမ ှိျုြို့နယ၊်  

မနမပညမ်တေ်ာ

၄၃၀၁ (ကှိ)ု မ ောငဆ်နး်ဦး က ေား/၃၃ ဦးမ ောငလ် င်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သကဲျွနး်မက းရ ော၊ 

 ငး်ကနုး်မက းရ ော ု

ပ်စု၊ 

ဥတတ ရသ ရှိမ ှိျုြို့နယ၊်  

မနမပညမ်တေ်ာ

၄၃၀၂ (ကှိ)ု မက ေ်ာသရူ (ခ) 

ဖှိုးမရွှမခ ော
က ေား/၂၉  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၃)ရပ်က က၊်

 လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၃၀၃ (ကှိ)ု စ  ှိျုးကက း  (ခ) တောမဝ က ေား/၂၂  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(၁၃)ရပ်က က၊်

 လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၄ (ကှိ)ု သနး်တှိးုမ ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၅ (ကှိ)ု ဝငး်မဇေ်ာဦး က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၆ (ကှိ)ု  ှိငုလ်ငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၇ (ကှိ)ု ဇင ်ငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၈ (ကှိ)ု စမနလငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၀၉ (ကှိ)ု ဝငး်ထကမ်ဇေ်ာ က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၁၀ (ကှိ)ု စှိးုသှိနး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၁၁ (ကှိ)ု မပည့်စုံ်မ ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၁၂ (ကှိ)ု စစညသ် ူှိငု် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၁၃ (ကှိ)ု မက ေ်ာမ င့်ဦ်း က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၁၄ (ကှိ)ု စမနမ ောငမ် ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လှုှိငမ် ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၃၁၅ (ကှိ)ု ကှိကုှိမုဇေ်ာ က ေား/၂၇ ဦးမ ောငမ် ောင်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 က  းကနမ်က းရ ော၊ 

မ စ်သေားမ ှိျုြို့၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၃၁၆ (ကှိ)ု ဟနဝ်ငး်ထ နး် က ေား/၃၉ ဦးမ ောငလ်ံးု  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ဥယ ောဉလ ်းသ ယ် 

(၁)လ ်း၊ 

မ ှိျုြို့ (၁)ရပ်က က၊် 

 ုေံမု ှိျုြို့၊   နမ်ပညန်ယ်

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၃၁၇ (ဦး) ဝငး်မဇေ်ာ (ခ) လောဇ က ေား/၄၅ ဦးမက ေ်ာမ း  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပုလံတုံတုံးုမက းရ ော၊

 

မကော့်မသောငး်မ ှိျုြို့နယ၊်

 

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၃၁၈ (ကှိ)ု မ ောငမ်ဖှိျုး ငး်  (ခ) 

ည ည 
က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ဘ းလငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

သှိ ်ဇရပ်မ ှိျုြို့၊  

  နမ်ပညန်ယ်



၄၃၁၉ (ကှိ)ု ခ  ်းမမ ့်ဝငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ဘ းလငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

သှိ ်ဇရပ်မ ှိျုြို့၊  

  နမ်ပညန်ယ်
၄၃၂၀ (ကှိ)ု သန ့်ဇ်ငမ် ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ဘ းလငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

သှိ ်ဇရပ်မ ှိျုြို့၊  

  နမ်ပညန်ယ်

၄၃၂၁ (ကှိ)ု  ှိးုခှိငု် က ေား/၃၅ ဦးမ သှိနး်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မက ောကခ်တမ်က းရ 

ီော၊ စဉ့်က်းူမ ှိျုြို့နယ၊်  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၃၂၂ (ဦး) လ ဝငး် က ေား/၅၉ ဦးကကညမ်သောငး်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပတလ်ည ်ငး်မက း

ရ ော၊  စဉ့်က်းူမ ှိျုြို့နယ၊်

 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၃၂၃ (ဦး) မက ေ်ာကက း 

(ခ)မက ေ်ာသ ူှိငု်
က ေား/၃၅ ဦးထ နး်လ င်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပတလ်ည ်ငး်မက း

ရ ော၊  စဉ့်က်းူမ ှိျုြို့နယ၊်

 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၃၂၄ (ကှိ)ု မဝယရံှု ှိငး် က ေား/၃၀ ဦးစှိနမ် ောင်  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

စဉ့်င်ရူပ်က က၊် 

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၂၅ (ကှိ)ု ထ နး် ငး်ဦး က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၂၆ (ကှိ)ု ဉောဏလ်ငး်ထှိကု် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၂၇ (ကှိ)ု ရဲဝငး်ထှိကု် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၂၈ (ကှိ)ု တငထ်းူဝငး် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၂၉ (ကှိ)ု မပည့်စုံ်သစူစ်ပှိငု် က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၃၀ ( ) န ဒောသ ရှိ   ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၃၁ ( ) မနမခည်   ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၃၃၂ (ကှိ)ု ထငမ် ောငမ်က ေ်ာ က ေား  ရပ်သေား ၂၇-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်စှိနမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၃၃၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ မ  ျု်း ြ ော်း/၃၉  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မင််းတန််းေပ်၊ မု ုံမမ ျုွဲ့၊

 မ န်ပပည်နယ်

CDM ဆေောမတစ်ဒယောြ်ြ ု ဝင်ဖမ််းတောမှောမဒတ ွဲ့ 

တ ော့ တ ြ် သ ူ့ေ ွဲ့ဒမောင်ပဖစ်သ   သြ် ၃၉ နှစ် ေ ယ် 

ြ ုဒြ ေ်ာသ မ  ျု်းြ ု စစ်ဒြောင်စီြ ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၄၃၃၄ (ဒ ေါ်) ယဉ်နု မ  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ငါ်းလုံ်းတင်ေ ော၊ 

မုံေ ောခရ ုင်၊ 

ဒခ ောင််းဦ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ
၄၃၃၅ (ြ ု)   ုြ်ထ န််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလြ်ဝမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၃၆ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့စ န် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၃၇ (ဦ်း) ဘ  ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၃၈ (ဦ်း) ဒမောင်န ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၃၉ (ဦ်း) ဖ ု်းဒေွှေဟော်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၄၃၄၀ (ြ ု) ဒ ောင်လ င်ဆန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၄၁ (ဒမောင်) ဒ ောင်မဖ ျု်းညီ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သဒဘသောဆ ပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ဒလောင််းလုံမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၄၂ (ဒမောင်) မင််းသ ေစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဟသသောေပ်ြ ြ်၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၄၃ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာခ ုင် ြ ော်း/၄၆ ဦ်းဒစောကြည်  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေမင််းဝံလမ််း၊ 

မမ တ်ဒတောင်ေပ်ြ ြ်၊

 မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၃၄၄ (ဒမောင်) ေ မင််းခန်ို့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဟသသောေပ်ြ ြ်၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၄၅ (ဒမောင်) ဆြ်လ င်ဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေဟသသောေပ်ြ ြ်၊

 ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၄၆ (ကှိ)ု ရ ငး်သန ့်မ် ောင် က ေား/၁၇ ဦးည စှိးု  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

စှိကုပ် ှိျုးမရးတကကသှို

လဝ်နး်၊ 

မဇယ ောသ ရှိမ ှိျုြို့နယ၊်

 မနမပညမ်တေ်ာ

၄၃၄၇ (ကှိ)ု ပှိငုစ်ှိးုထှိကုမ်က ေ်ာ က ေား/၁၇ ဦးမက ေ်ာဝငး်မ ောင်  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

စှိကုပ် ှိျုးမရးတကကသှို

လဝ်နး်၊ 

မဇယ ောသ ရှိမ ှိျုြို့နယ၊်

 မနမပညမ်တေ်ာ

၄၃၄၈ (ကှိ)ု ဇ ဲမ ောငမ် ောင် (ခ) ည ခန ့်် က ေား/၁၇ ဦးခငမ် ောငမ် း  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

စှိကုပ် ှိျုးမရးတကကသှို

လဝ်နး်၊ 

မဇယ ောသ ရှိမ ှိျုြို့နယ၊်

 မနမပညမ်တေ်ာ

၄၃၄၉ (ဦး) တငည် န ့်် က ေား/၇၁ ဦးမက ေ်ာသှိနး်
( ရပ်သေား)ရပ်က က ု်ပ်ခ ျုပ်

မရး  း မဟောငး်
၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ းမ သောယောမက း

ရ ော ုပ်စု၊ 

   တ်(၁)ရပ်က က၊်

  ုတဖ်ှိုမ ှိျုြို့နယ၊် 

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၄၃၅၀ (ဦး) ခ စ်ထှိကုသ်ူ က ေား/၃၄ ဦးမ ောငမ် ောငမ် း  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ းမ သောယောမက း

ရ ော ုပ်စု၊ 

   တ်(၂)ရပ်က က၊်

  ုတဖ်ှိုမ ှိျုြို့နယ၊် 

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၄၃၅၁ (ဦး) မ ောငဇ်ငထ်က် က ေား/၃၀ ဦးတငမ် င့််  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ းမ သောယောမက း

ရ ော ုပ်စု၊ 

   တ်(၁)ရပ်က က၊်

  ုတဖ်ှိုမ ှိျုြို့နယ၊် 

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း
၄၃၅၂ (ဦး) ကှိကုှိ ုှိငု် က ေား/၄၁ ဦးဝငး်သှိနး်  ရပ်သေား ၂၈-မ -၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၃၅၃ (ြ ု) မဖ ျု်းဒဝဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ၊ဂ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒသောကြောပပင်ေ ော နီ်း

၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ထော်းဝယ် င်ဂ င်နီယောသပ တ်စစ်ဒကြောင််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။

၄၃၅၄ (ြ ု) ဒ ောင်ထ န််းစ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပလြ်ဝမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၅၅ (ဦ်း) ေောဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပလြ်ဝမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၅၆ (ြ ု)   ုြ်ထ န််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (သစ်ဒတော) ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပလြ်ဝမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း



၄၃၅၇ (ြ ု) ေ မင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း
 ေပ်သော်း (ဒနေင််းဒြ ်းေ ော 

 ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်း)
၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒနေင််းဒြ ်းေ ော၊ 

ဒေစကြ ျုမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

CDM ပပျုလုပ်ဒသောဒကြောငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၅၈ (မ) ထြ်ထြ်ဒဇေ်ာ မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၅၉ (မ)   သန်တော မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၀ (မ) စန််းပမတ်ပမတ်ထ ်း မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၁ (ြ ု) ဒ ်းစ ု်းပ ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၂ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၃ (ြ ု) ေ မင််းဒြ ေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒဇယ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၅ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းဟ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၆၆ (မ) ည ျုမောဦ်း မ  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမေ်ာေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၆၇ (ြ ု) သ ေဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမေ်ာေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၆၈ (ြ ု) စ ု်းသြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမေ်ာေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၆၉ (ြ ု) ခနိ်ု့ညီညီသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၂၉-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်ဒမေ်ာေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င် ဝင်ဒေောြ်ဖမ််းဆီ်း

၄၃၇၀ ( ) မဖ းသမူ ောင်  /၃၀ ဦးမက ေ်ာသှိနး်  ရပ်သေား ၂၉-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကလ ငရ် ော ရပ်၊ 

ကလ ငမ်က းရ ော ုပ်

စု၊ မ ှိတမ် ှိျုြို့၊  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

ကက း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၃၇၁ (ြ ု) ဆလ ုင််းဂ  ျု်းဇြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၃၇၂ (မ) ဒ ်းဒ ်းခ  ျု မ/၃၀  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ကြီ်းေ ော၊ 

ဒလောင််းလုံ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၇၃ (မ) ဒ ်းဒ ်းခ  ျု၏သော်း ြ ော်း/၅  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ကြီ်းေ ော၊ 

ဒလောင််းလုံ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ



၄၃၇၄ (မ) စန််းပ ု မ/၄၀  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပင်ကြီ်းေ ော၊ 

ဒလောင််းလုံ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၇၅ (ဒမောင်) ဇင်ြ ုဒြ ေ်ာလ င် ြ ော်း/၁၉  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြပ်ပပင်ေပ်ြ ြ်၊ 

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၃၇၆ (ြ ု) မင််းမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒြ ောြ်မ မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၃၇၇ (ဒမောင်) စ မ််းေည်ထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်ဒေွှေဝါေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၇၈ (ဒမောင်) ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပ ဒတောြ်ဒေွှေဝါေပ်ြ 

ြ်၊ 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

၄၃၇၉ (ြ ု) သန််းပမတ်ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း (ဓောတ်ပုံဆေော ) ၃၀-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောင််းပမမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၃၈၀ (ဦ်း) ခ စ်ဝင််း ြ ော်း/၆၀  ေပ်သော်း ၃၀-ဒမ-၂၁

ြ  ျုြ်မဒေော ြ ဉ််းဒထော

င်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မု ုံမမ ျုွဲ့၊ မ န်ပပည်နယ် ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၃၈၁ (ကှိ)ု သက ်ှိငုထ် နး် (ခ) 

မပေါ်လောကက း
က ေား ဦးကထံ နး်  ရပ်သေား ၃၀-မ -၂၁

ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

  းမသ းမခ ောငး်မက း

ရ ော၊   ူပငမ် ှိျုြို့နယ၊်

 

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၃၈၂ (ကှိ)ု မက ေ်ာသန ့်စ်ငဦ်း (ခ) 

မက ေ်ာကက း
က ေား ဦးမ ောငမ် ောငဦ်း  ရပ်သေား ၃၀-မ -၂၁

ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ရ ်းရှို းမက းရ ော၊  

  ူပငမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၃၈၃ (ြ ု) လ ှုင်ထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒေွှေသ ုင််း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ
၄၃၈၄ (ြ ု)   ုြ်ခ ုင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပလြ်ဝမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်
၄၃၈၅ (ဦ်း) လင််းန ုင် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ-၅၀၅- ြ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၃၈၆ (မ) ဖ ်းသ မေ်ာ့သ မေ်ာ့တုန် မ/၂၅  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မုံေ ောမမ ျုွဲ့၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၈၇ (ဦ်း) ထ န််းမ ု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၈၈ (မ) နနဒောလ ှုင် မ  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၈၉ (ြ ု) စ ု်းပပည်ော့ထ န််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၉၀ (ြ ု) ဒစောမင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၉၁ (ြ ု) ဒ ောင်ထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၉၂ (ဦ်း) သ န််းဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သောစည်ေ ော၊ 

ြဒလ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

၄၃၉၃ (ြ ု) ဟ န််းဝင််းလတ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒညောင်ပင်ေပ်၊ 

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၄၃၉၄
(ဒမောင်) ပ  ီ်း 

(သံြဒလောော့ဒစော့)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြြ်စော်းပပင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉၅ (ြ ု) ဉောဏ်ဝင််း (နတ်လ ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြြ်စော်းပပင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉၆ (ဦ်း) ဒ ောင်မင််း ြ ော်း/၄၈
 ေပ်သော်း 

(ြ န််းမောဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း )
၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉၇ (ဒ ေါ်) သီသီမော မ/၃၁  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉၈ (ြ ု) ဒဝယံမဖ ျု်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ကြြ်စော်းပပင်ေပ်ြ 

ြ်၊ ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၃၉၉ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒ ်းေ ပ်မင မ်ေပ်ြ ြ်၊

 

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

၄၄၀၀ (ဦ်း) ဝင််းဒေွှေ ြ ော်း  ေပ်သော်း ၃၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ ျုွဲ့ရ ု်းြုန််းလမ််း၊ 

ဒမောင််းတ ုင် (၁) 

ေပ်ြ ြ်၊ 

ဒတောင်တ င််းကြီ်းမမ ျုွဲ့၊

 

န ုင်ငံဒေ်းတြ်ကြ လှုပ်ေှော်းသ  ြ ုပပညေ်ာ့မဖ ျု်းပ ုင်ေ ွဲ့ 

 ဘ ု်းပဖစ်သ  ဦ်းဝင််းဒေွှေြ ု စစ်တပ်ြ ဒမလ ၃၁ ေြ် 

ည ၉ နောေီခ   ဒလောြ်ြ ဖမ််းသ ော်းခ ော့သည်။

၄၄၀၁ ( ) ပနး် ှိမဖ  ဦးဝငး်ကကယ်  ရပ်သေား ၃၁-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ ှိတမ်တောငရ်ပ်က က်

၊ စှိနပ်နး်မပောလ ်း၊  

မ ှိတမ် ှိျုြို့၊  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၀၂ (ကှိ)ု   ှိျုး ှိငု် က ေား ဦးဘ ုနး်  ရပ်သေား ၃၁-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနဖ် ေားရပ်က က၊် 

ပှိမတောကပ်ငလ် ်း၊  

 မ ှိတမ် ှိျုြို့၊  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

ကက း

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၀၃ (ကှိ)ု ထှိနလ်ငး်ဦး က ေား ဦးသနး်မင  ရပ်သေား ၃၁-မ -၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ ောင ်င်္ဃလောလ ်း၊  

  မ ှိတမ် ှိျုြို့၊  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

ကက း၊

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၀၄ (မ) သင််းသင််းခ ုင် မ/၄၀ ဦ်းပမဝင််း၊ ဒ ေါ် ုန််းသန််း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထန််းဒခ ောင််းဒြ ်းေ ော၊

 ဆ ပ်ပဖ မမ ျုွဲ့၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဒြ ်းေ ောစောသင်ဒြ ောင််း ော်းဒြ ောင််းဖ ငေ်ာ့ေန်လောဒသောြ 

ဒ  ောင််း  ုပ်ဆေောကြီ်းနှငေ်ာ့ဆေောမ ခ  ျုွဲ့ြ ု 

သံပုံ်းတီ်းနှင်ထုတ် ဒသောဒကြောငေ်ာ့ဖမ််းသည်။

၄၄၀၅ (ြ ု) ဘ ဥ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၀၆
(ြ ု) တင်ြ ုဝင််း 

(ဧ င်မင််းသော်း)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၀၇ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ဦ်း (  ု်းဒပမတ င််း) ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၀၈ (ြ ု) ေန်န ုင် (စံပပ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၀၉ (ြ ု) တင်ဒမောင်လင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၀ (ြ ု) ဝင််းသန််း ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း



၄၄၁၁ (ြ ု) ခပံျု်းခ  ျု ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၃ (မ) ဒဌ်းဒဌ်းဝင််း မ  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၄ (ြ ု)  ဒ ောင်ြ ုထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၅ (ြ ု) ဇင်လင််းထြ် ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၆ (ြ ု) ဒြောင််းထြ်ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၇
(ြ ု) လှဝင််းဒ ောင် 

(ြုလော်းကြီ်း)
ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၈ (ြ ု) သနိ်ု့ဇင်ဦ်း (စံပပ) ြ ော်း  ေပ်သော်း ဒမလ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
နတ်တလင််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၄၁၉
(ြ ု) သြ်ထ န််းဒ ောင် (ခ)

 ထ ်းဆန််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း(ဓောတ်ပုံဆေော) ဒမလ

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ ပု ်မ -

 ၅၀၅ - ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇ န်လ ၃ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၂၀ Artist ewi (ခ) ေွှေန််းစ မေ်ာ့စ မေ်ာ့ မ  ေပ်သော်း ၁-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၂၁ (ဦ်း) ဒ ောင် င် ြ ော်း/၅၀  ေပ်သော်း ၁-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းမေပ်ြ ြ်၊  

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၄၂၂ (မ) ခ ုင်မီဇင် မ  ေပ်သော်း ၁-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မက ောကက် ငး်ရပ်က 

က၊် ပ ဉး နေားမ ှိျုြို့၊  

မနမပညမ်တေ်ာမကောင်

စ 
၄၄၂၃ (ကှိ)ု စံမရွှမ င့်် က ေား  ရပ်သေား ၁-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနက်က းမထောင့်မ် ှိျုြို့န

ယ၊ 

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ
၄၄၂၄ (ကှိ)ု ရှု ှိငး်ထကမ် ောင် (ခ) 

သှိးုမလး
က ေား  ရပ်သေား ၁-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနက်က းမထောင့်မ် ှိျုြို့န

ယ၊ 

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

၄၄၂၅ (မေေါ်) ခငဝ်ငး်  ဦးစှိန်  ရပ်သေား ၁-ဇ န-်၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကမံ ေ်ာကက းမက းရ ော၊

 

 မသမက းရ ော ုပ်စု၊

 ကရသရူှိမ ှိျုြို့၊  

ဘတုမ်ပငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၂၆ ( )  ှိ ှိထ နး်  ဦးမ င့်ထ် နး်  ရပ်သေား ၁-ဇ န-်၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကမံ ေ်ာကက းမက းရ ော၊

 

 မသမက းရ ော ုပ်စု၊

 ကရသရူှိမ ှိျုြို့၊  

ဘတုမ်ပငး်မ ှိျုြို့နယ၊်  

တနသဃောရ တှိငုး်မေသ

မန ှိ ်တ ငဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၂၇ (ဦ်း) ဒမောဒေှ ြ ော်း  ုပ်ခ ျုပ်ဒေ်းမှ ်းဒဟောင််း ၂-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန်လင်ဒြ ်းေ ော၊ 

ဒပပောင်ဒခါင််း ုပ်စု၊ 

မ ု်းြုတ်မမ ျုွဲ့၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ဒန  မ်တ င်ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၄၂၈ (ဒ ေါ်) ကြည်လှ မ/၆၂  ေပ်သော်း ၂-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လမ််းမဒတေ်ာလမ််း၊ 

ဒေွှေပင်ေပ်ြ ြ်၊  

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ြ ုမင််းမင််းဦ်း(ြ ုကြြ်မင််း) ြ ုမဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

သ ူ့ ဒမ  သြ် ၆၂ နှစ် ဒ ေါ်ကြည်လှနှငေ်ာ့ ၎င််းမ န််းမ 

မဒခ ောစု တ ုို့ြ ု ၂ ေြ် ဇ န်လ မနြ် ၁၀ 

နောေီတ င်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။



၄၄၂၉ (မ) ဒခ ောစု မ  ေပ်သော်း ၂-ဇ န်-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

လမ််းမဒတေ်ာလမ််း၊ 

ဒေွှေပင်ေပ်ြ ြ်၊  

ပန််းဒတောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ြ ုမင််းမင််းဦ်း(ြ ုကြြ်မင််း) ြ ုမဒတ ွဲ့ဒသောဒကြောငေ်ာ့ 

သ ူ့ ဒမ  သြ် ၆၂ နှစ် ဒ ေါ်ကြည်လှနှငေ်ာ့ ၎င််းမ န််းမ 

မဒခ ောစု တ ုို့ြ ု ၂ ေြ် ဇ န်လ မနြ် ၁၀ 

နောေီတ င်ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၄၄၃၀ (ကှိ)ု သှိနး်၀ငး် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနုး်သောမက းရ ော၊ 

ေ မ ော့်ဆှိမု ှိျုနယ၊်  

ကယေားမပညန်ယ်

၄၄၃၁ (ကှိ)ု  နး်ကူ က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနုး်သောမက းရ ော၊ 

ေ မ ော့်ဆှိမု ှိျုနယ၊်  

ကယေားမပညန်ယ်

၄၄၃၂ (ကှိ)ု ၀ငး် ငး်မထ း ( ှိုကဘ်ှိ) က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနုး်သောမက းရ ော၊ 

ေ မ ော့်ဆှိမု ှိျုနယ၊်  

ကယေားမပညန်ယ်

၄၄၃၃ (ကှိ)ု 

၀ငး်လှုှိငထ် နး်(မ ောငဘ်ရောဇ း)
က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကနုး်သောမက းရ ော၊ 

ေ မ ော့်ဆှိမု ှိျုနယ၊်  

ကယေားမပညန်ယ်

၄၄၃၄ (ဦး) မ ောမရ က ေား  ုပ်ခ ျုပ်မရး  းမဟောငး် ၂-ဇ န-်၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- 

၅၀၅-က
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပနလ်ငမ်က းရ ော၊ 

မမပောငမ်ခေါငး်မေသ၊  

 ှိးုကတုမ် ှိျုြို့၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၃၅ (ကှိ)ု ခငမ်ဇေ်ာသက် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရွှတှိးုကနုး် 

ရပ်က က၊် 

  တမလးမ ှိျုြို့၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၄၃၆ (ကှိ)ု ကှိမုဖှိျုး က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လ ညး်တနး် 

ရပ်က က၊် 

  တမလးမ ှိျုြို့၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၄၃၇ (မ ောင်) ထ နး်လငး်ဦး က ေား ဦးစှိးုထ နး်  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁
ရောဇသတက်က း ပုေ ်- ၅၀၅

 (က)၊ ၇၇
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ်(10)ရပ်က က၊်

 မရွှမပညသ်ောမ ှိျုြို့နယ၊်

 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၄၃၈ (မေေါ်) မ းမ င့်ရ်  ဦးမပ း  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကျွနး်မပေားမက းရ ော၊

 

ကျွနး်မပေားမက းရ ော ု

ပ်စု၊  ငး်ဘးူမ ှိျုြို့နယ၊်

 

၄၄၃၉ (ကှိ)ု တှိးုဝငး် က ေား ဦးကကညမ် း  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကျွနး်မပေားမက းရ ော၊

 

ကျွနး်မပေားမက းရ ော ု

ပ်စု၊  ငး်ဘးူမ ှိျုြို့နယ၊်

 

၄၄၄၀ (ကှိ)ု မ ောငဖု်နး်မ တ် (ခ) 

ဖှိုးသေား (ခ) မ းခ  ်းကှို
က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ ငး်ကပေါမက းရ ော၊  

ပုငံ်္မ ှိျုြို့သစ်၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၄၁ (ကှိ)ု မဝယမံဖှိျုး (ခ) ငမ ော့်စ် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ ငး်ကပေါမက းရ ော၊  

ပုငံ်္မ ှိျုြို့သစ်၊  

  တမလးတှိငုး်မေသ

ကက း
၄၄၄၂ (ကှိ)ု စှိငုး်မရွှထ နး် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁

ရောဇသတက်က းပုေ ်- ၅၀၅ 

(ခ)
ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မက ောက ဲ်မ ှိျုြို့၊  

ရ  ်းမပညန်ယ် 

(မမ ောကပ်ှိငုး်)
၄၄၄၃ (ကှိ)ု  ငး်ဟှိနး်မ ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၄ (ဦး) မက ေ်ာ ှိငု် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၅ (ကှိ)ု ဘနုး်မပည့််ကှို က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၆ (ဦး) စှိးုည န် ့်မ ောင် က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၇ (ကှိ)ု ထးူမ ောငလ်ှုှိင် က ေား

 ရပ်သေား (AGD 

ဘဏဝ်နထ် ်း )
၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၈ (ဦး) မ ောငက်က း က ေား  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ပခကုက  မ ှိျုြို့နယ၊်  

 မက းတှိငုး်မေသကက 

ီး
၄၄၄၉ ( ) ဝငး်လဲ့်မရွှရည်  ဦးညွှန ့်မ်ဌး၊  ရပ်သေား ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

လေားရှု ှိးမ ှိျုြို့နယ၊်  

ရ  ်းမပညန်ယ်



၄၄၅၀ (ကှိ)ု လ ငက်ှိခု စ် (ခ) ဖှိုးခ စ် က ေား

 ရပ်သေား(စမန 

က ကလ်ပ်မဖည့်် 

ပရဟှိတ သငး်မခေါငး်မဆောင် )

၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့နယ၊်  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၄၅၁ (မေေါ်)  ှိးုသဲ   ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မညောငပ်ငလ် မက းရ ော

၊ 

မညောငပ်ငလ် မက းရ ော

၊ 
၄၄၅၂ (ကှိ)ု မ ောငသ်ဟူှိနး် က ေား  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မတောငဥ်ကက လောပမ ှိျုြို့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၄၅၃ (ကှိ)ု ဟှိနး်စညသ်ူ က ေား  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မတောငဥ်ကက လောပမ ှိျုြို့န

ယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

၄၄၅၄ (ကှိ)ု မဇကက း က ေား  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 သတုမ် ှိျုြို့၊ 

မရကကညမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း
၄၄၅၅ (ကှိ)ု ခ စ်ကှိကုှို (ခ) ခ စ်ကှို က ေား  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မမ ောငး်မ မ ှိျုြို့၊  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၅၆ (ကှိ)ု သစ်လ ငသ်န ့်် (ခ) ဖှိုးေ း က ေား/၃၀ ဦးက င ်စ်

 ရပ်သေား 

(င်္ရုဏောရ ငပ်ရဟှိတ သငး်ဝ

င)်

၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မမ ောငး်မ မ ှိျုြို့၊  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၅၇ (ကှိ)ု မန  ှိျုးမ ောင် (ခ) 

ကှိဆုနရ် ည်
က ေား  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ တတ ောလ ်း၊ ၉ 

ရပ်က က၊် 

မတောငဥ်ကက လောပမ ှိျုြို့န

ယ၊် 

၄၄၅၈ ( ) တငဇ်ောမ  း (ခ)  ဇော  /၄၁ ဦးမဇေ်ာဆနး်  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ တတ ောလ ်း၊ ၉ 

ရပ်က က၊် 

မတောငဥ်ကက လောပမ ှိျုြို့န

ယ၊် 
၄၄၅၉ (ဦး) မ င့်မ်င က ေား/၅၀  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

နနး် ေားမ ှိျုြို့၊  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၄၄၆၀ စမ း ငး်မဇေ်ာ က ေား/၃၉  ရပ်သေား ၃-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ ောငဆ်နး်ရပ်က က၊်

 က ံျုမပ ေ်ာမ ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၆၁ (ကှိ)ု ခ နမ် ောငဆ်နး် က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မ းပှိငုး်ရပ်က က၊်  

မတောငက်က းမ ှိျုြို့၊  

ရ  ်းမပညန်ယ် 

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မန ှိ ်သှို ့်လောမရောကဖ် ်းဆ းခဲ့်သည။်

၄၄၆၂ (ကှိ)ု မဇေ်ာ ငး်စှိးု က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 ငး်တစုရ ော၊ 

ပနး်တမနေ်ာမ ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၆၃ (ကှိ)ု မ ောငပ်ှိငု် က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

 သတုမ် ှိျုြို့၊ 

မရကကညမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း
၄၄၆၄ (ကှိ)ု ခ စ် ငး်မထ း က ေား/၃၀ ဦးမ င့်သ်ှိနး်  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၄၆၅ (ကှိ)ု မဇေ်ာ  ှိျုးထ နး်  (ခ)  ှိတ က ေား/၄၇ ဦးထ နး်သှိနး်  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်(ဆှိပ်က ်း

)မ ှိျုြို့နယ၊် 

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက
၄၄၆၆ (ကှိ)ု  ှိငုဦ်းလ င် က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မက ောကပ်နး်မတောငး်

မ ှိျုြို့နယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ
၄၄၆၇ (ကှိ)ု မ ောငထ် နး် က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မက ောကပ်နး်မတောငး်

မ ှိျုြို့နယ၊် 

  တမလးတှိငုး်မေသ

၄၄၆၈ (ကှိ)ု ည ည ဖုနး်မပည့်် က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မက ောကက် ငး်ရပ်က 

က၊် ပ ဉး နေားမ ှိျုြို့၊  

မနမပညမ်တေ်ာမကောင်

စ 
၄၄၆၉ (ကှိ)ု လနဘ်ေား (ခ) 

 ငး် ငး်ထ နး်
က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ကမလးမ ှိျုြို့၊ 

စစ်ကှိငုး်တှိငုး်မေသ

ကက း
၄၄၇၀ (ကှိ)ု   ှိျုးပှိငုဦ်း က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း
၄၄၇၁ (ကှိ)ု စှိးုမသေ်ာမ ောင် က ေား ဦးတငက်ကည်  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၄၇၂ (ကှိ)ု   ှိျုး ငး်သှိ ်း  (ခ) 

သှိနး်ကကည်
က ေား  ရပ်သေား ၄-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၄၇၃ (ကှိ)ု ဝငး် ှိးုမက ေ်ာ က ေား  ရပ်သေား ၅-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
ကကှိျုြို့ပငမ်ကောကမ် ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

CDM မက ောငး်ဆရောဦးမနလငး်ဦးကှို  စစ်မကောငစ် က 

လောမယောကဖ် ်းဆ းစဉ မတ ြို့သ  မဖင့်မ်ယောကမ်ဖစ်သူ  

ကှိဝုငး် ှိးုမက ေ်ာကှိဖု ်းဆ း  သ ေားခဲ့်သည။်



၄၄၇၄ (ကှိ)ု သကလ် ငဦ်း က ေား

 ရပ်သေား 

(င်္ရုဏောရ ငပ်ရဟှိတ သငး် ( 

ငး်လ ))

၅-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
 ငး်လ မ ှိျုြို့၊  

ပဲခးူတှိငုး်မေသကက း

၄၄၇၅ (ကှိ)ု ဝငး် ှိငုဦ်း က ေား/၂၀  ရပ်သေား ၅-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မညောငပ်ငရ်ပ်၊  

ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့၊  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်
၄၄၇၆ (ကှိ)ု ခှိငုမ်ဇေ်ာဝငး် က ေား/၂၀ ဦးဝငး်မ င့််  ရပ်သေား ၅-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

မရီ ီ  မီညောငမ် ှိျုြို့၊  

ရ  ်းမပညန်ယ်

၄၄၇၇ (မေေါ်) ခင ်   ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

သင်္ဃနး်ကျွနး်မ ှိျုြို့နယ၊်

ရနက်နုတ်ှိငုး်မေသက

မီီ ီ း

၄၄၇၈ (ဦး) မနလငး်မ ောင် က ေား  ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

၂၄ ရပ်က က၊် 

ပေံ ုောလ ်း    တ် 

(၆၀၁)၊ ေငုံ်္မ ှိျုြို့သစ်  

(မတောငပ်ှိငုး်) 

မ ှိျုြို့နယ၊် 

၄၄၇၉ (ဦး) မက ေ်ာဆနး်ဦး၏ည က ေား  ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား
ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့နယ၊်  

ကခ ငမ်ပညန်ယ်

ဗနး်မ ေ်ာမ ှိျုြို့    NLD လငူယလ်ပ်ုငနး် ဖ ဲြို့ဝင် 

မက ေ်ာဆနး်ဦး ေား စစ်တပ်   လောမရောကဖ် ်းဆ းစဉ  

 မတ မသောမကကောင့်် ၎ငး်၏ည  ေား ဖ ်းဆ းခခံဲ့်ရသည။်

၄၄၈၀ (ကှိ)ု ကှိကုှိဝုငး် က ေား  ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

နတမ်ခ ောငး်ရ ော၊ 

ကမလးမ ှိျုြို့နယ၊် 

စစ်ကှိငုး်တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၈၁ (ကှိ)ု ဖှိုးတရုတ် က ေား  ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

နတမ်ခ ောငး်ရ ော၊ 

ကမလးမ ှိျုြို့နယ၊် 

စစ်ကှိငုး်တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၈၂ (ဦး) မဇေ်ာဝငး် က ေား  ရပ်သေား ၆-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

နတမ်ခ ောငး်ရ ော၊ 

ကမလးမ ှိျုြို့နယ၊် 

စစ်ကှိငုး်တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၄၈၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းြံဒြောင််း  ေပ်သော်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၄၈၄ (ြ ု) သြ်မ  ျု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းကြည်ဒဌ်း  ေပ်သော်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၄၈၅ (ြ ု) ဒ ောင်သြ်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ ု်း  ေပ်သော်း ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေွှေပပည်သောမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၄၈၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဆန််းဝင််း ြ ော်း ဦ်းဒထ ်းဘ ု  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၈၇ (ြ ု) လှဇင်မင မ််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မဂသလောဒတောင်ည နိ်ု့မမ ျု

 ော့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၄၈၈ (ြ ု) ဂ  ်းဟန်ြ ုြ ု ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၈၉ (မ) ငုံြဒလ်း မ ဦ်းတင်ဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၀ (မ) ဒမဦ်းဒမောင် မ ဦ်းတင်ဒ  ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၁ (ြ ု) မင််းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းေ ပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၂ (ြ ု) မင််းစ ု်းဦ်း ြ ော်း ဦ်းသ န််းစ ု်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၃ (ြ ု) န ုင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်း ုန််းဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၄ (ြ ု) မဖ ျု်းလ င်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒမောင်စံပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် ဒေှွဲ့ပ ုင််း

မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ



၄၄၉၅ (မ) စနဒောဒ ောင် မ ဦ်းဒ ောင်ခ ုင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၆ (ြ ု) စည်သ ြ ော်း ဦ်းပမတ်သ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၇ (ြ ု) မ  ျု်းသနိ်ု့ ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၈ (ြ ု) သန််းထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၄၉၉ (ြ ု) ဒသောင််းတင် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၀ (ြ ု) တင်ထ ဋ် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၁ (ြ ု) ဒဝယံ ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဒဆ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၂ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််းဦ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၀၃ (ြ ု) ဒဝယံထ န််း ြ ော်း ဦ်းစ ု်းဒ ောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၄ (ြ ု) ေ ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၅ (မ) ယ န််းညီညီ မ ဦ်းမင််းဒြ ေ်ာသ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၆ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းကြည်လ ှုင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြညေ်ာ့ပမငေ်ာ့တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၀၇ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာသ ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်တငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၈ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းစံ ြ ော်း ဦ်းဟန်ထ န််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၀၉ (ြ ု) ဒ ောင်မ  ျု်းခ ုင် ြ ော်း ဦ်းတင်ခ  ျု  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၁၀ (ြ ု) ဒ ်းြ ုြ ု ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ဒ ောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၁ (ြ ု) ဘ ုဘ ုမင််းလတ် ြ ော်း ဦ်းတင်စ န်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၂ (ြ ု) ခ စ်ြ ုဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
လြ်နြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၁၉ 

(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၃ (ြ ု) လ ှုင်ဘ ော်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းမင််းထ ဋ်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၄ (ြ ု) လွှမ််းမ ု်းဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့လ မ််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၅ (ဒ ေါ်) ဒဌ်းဒဌ်းထ န််း မ ဦ်းထ န််းည နိ်ု့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒပမောြ်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ



၄၅၁၆ (ြ ု) ဒြောြ််းထြ်လင််း ြ ော်း ဦ်းထ န််းထ န််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၇ (ြ ု) ဒြောင််းပမတ်လင််း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ပမတ်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၁၈ (ြ ု) ခင်ဒမောင်ဒ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၁၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းေောပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၀ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဒ ်းြ ု ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့ဦ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြညေ်ာ့ပမငေ်ာ့တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၂၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာထြ်ပ ုင် ြ ော်း ဦ်းပမငေ်ာ့စ န်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၂ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစည်သ ြ ော်း ဦ်းတင်ဒမောင်ဦ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၃ (ြ ု) ဒြ ေ်ာစ ောဝင််း ြ ော်း ဦ်းည နိ်ု့ဒမေ်ာ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၄ (ြ ု) ဒြ ေ်ာသြ်လ င် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာလ င်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၅ (ြ ု) လ င်ဒမောင်ဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်လ င်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၆ (ြ ု) မင််းသ န််း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြညေ်ာ့ပမငေ်ာ့တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၂၇ (ြ ု) မ ု်းညီထ န််း ြ ော်း ဦ်းဒမေ်ာဒမေ်ာထ န််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၈ (ြ ု) မ ု်းစြ်ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းလ င်ဦ်း  ေပ်သော်း
လြ်နြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၁၉ 

(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၂၉ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဦ်း ြ ော်း ဦ်းသံလုံ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၀
(ြ ု) ပမငေ်ာ့စ ု်း (ခ) မောကြီ်း (ခ) 

မောမ တ်စလင်
ြ ော်း ဦ်း ော  ဒစောဘီ  ေပ်သော်း

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၃၁ (ြ ု) မ  ျု်းဒြ ေ်ာဒြ ေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာတငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၂ (ြ ု) မ  ျု်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း ဦ်းလှဒဆ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၃ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းြ င်ဒ ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လှည််းြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၄ (ြ ု) မ  ျု်းဒဇေ်ာဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာမင မ််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၅ (ြ ု) န ုင်ဝင််း ြ ော်း ဦ်းဖ ု်းဒသောင််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မဂသလော ုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၆ (မ) နမ်တင်ဒေွှေ မ ဦ်းလှဒြ ေ်ာ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၄၅၃၇ (ြ ု) ဒနလင််း ြ ော်း ဦ်းဒဝလင််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၈ (ြ ု) ညီသြ်ဒထ ်း ြ ော်း ဦ်းလှသန််း  ေပ်သော်း
လြ်နြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၁၉ 

(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၃၉ (ြ ု) ည ျုထ န််း ြ ော်း ဦ်းခ စ်ပမ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လှည််းြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၀ (ြ ု) ဖုန််းပမတ်ဒြ ေ်ာဒခါင် ြ ော်း ဦ်းစ န်ဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၁ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒမောင် ြ ော်း ဦ်းဒစောဒ ဟလ်ဝါ  ေပ်သော်း
လြ်နြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၁၉ 

(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၂ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းဒနောင် ြ ော်း ဦ်းစ ု်းပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၃ (ြ ု) ပပညေ်ာ့မဖ ျု်းပ ုင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒဇေ်ာဒဌ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၄ (ြ ု) ပပညေ်ာ့စုံဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းသန််းထ န််းဒ ောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၅ (ြ ု) စ ုင််းဒလောင်လ မ််း ြ ော်း ဦ်းစ ုင််းဒလောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၆ (ြ ု) စံလင််း ြ ော်း ဦ်းလှဒေွှေ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၇ (ြ ု) စံမင််းထ န််း ြ ော်း ဦ်းသန််းဒဌ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 ဂုံဆ ပ်ြမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၄၈ (ြ ု) စံဦ်း ြ ော်း ဦ်းသ န််းဒေွှေ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လှည််းြ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၄၉ (ြ ု) ဒေွှေမ ု်းည ျု ြ ော်း ဦ်းမ  ျု်းလ င်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၀ (ြ ု) ဒေွှေသန််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၅၁ (ြ ု) စ ု်းမ ု်းကြည် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၂ (ြ ု) သန််းထ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

မေမ််းြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၃ (ြ ု) သောသောခ  ျု ြ ော်း ဦ်းစံထ န််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လသောမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၄ (ြ ု) သီဟဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒ ောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြညေ်ာ့ပမငေ်ာ့တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၅၅ (ြ ု) သီဟဒဇေ်ာ ြ ော်း ဦ်းဇင်ဝင််းလ ှုင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၆ (ြ ု) သ ေပ ုင်မင််း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၇
(ြ ု) သ ေ ယ (ခ) ဒြောင််းန ုင်

 (ခ) ဘလ်ဦ်း
ြ ော်း  ေပ်သော်း

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 လမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၄၅၅၈ (ြ ု) တင်ြ ုဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒြ ေ်ာပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
လြ်နြ်ဥပဒ  ပု ်မ ၁၉ 

(ြ)

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ေန်ြင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၅၉ (မ) ေင်ေင်ထ န််း မ ဦ်းစံပမငေ်ာ့  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၀ (ြ ု) ဒဇေ်ာလတ်ဖုန််း ြ ော်း ဦ်းညီညီ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၆၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာမင််းဒထ ်း ြ ော်း ဦ်း ော  လဟ တ်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လမ််းမဒတေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၆၂ (ြ ု) ဒဇေ်ာဝင််းန ုင် ြ ော်း ဦ်းပမဝင််း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ခေမ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၃ (ြ ု) ဇင်ဘ ု ြ ော်း ဦ်းပမစ န်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၄ (မ) ဇင်မောလ င် မ ဦ်းဒ ်းလ င်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဗ ုလ်တဒထောင်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၆၅ (ြ ု) ဒ ောင်မ ု်းန ုင် ြ ော်း ဦ်းထ န််းန ုင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၆ (ြ ု) နဂါ်းဒလ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သောဒြတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၇ (ြ ု) ဒြောင််းသနိ်ု့ဇင် ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း စ ု်းဝင််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၈ (ြ ု) ြ ုြ ုဇင်လင််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ဒ ်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သုံ်းခ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၆၉ (ြ ု) ပမငေ်ာ့ဒ ောင် ြ ော်း ဦ်းဝင််းဒမောင်  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဉောဏ်ထ န််း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

လ ှုင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၇၀
(ြ ု) မင မ််းခ မ််းဒ ောင် (ခ) 

စလင််း
ြ ော်း  ေပ်သော်း

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒ ါပုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၇၁ (မ) စနဒောလ င် မ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၇၂ (ြ ု) သ န််းဒထ ်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ဒတောင်ဥြကလောပမမ ျုွဲ့

နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၇၃ (ြ ု) ဝင််းသ ဒဇေ်ာ ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း မ  ျု်းဦ်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ြမောေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၇၄ (ြ ု) ေ ဒဇေ်ာဦ်း ြ ော်း ဦ်းဒ ောင်ထ န််း  ေပ်သော်း

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

သြသန််းြျွန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၇၅ (ြ ု) ေင်ဒထ ်း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

ကြညေ်ာ့ပမငေ်ာ့တ ုင်မမ ျုွဲ့နယ်

၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၅၇၆ (ြ ု) ဒဇယ ောတင်ဒ ောင်ဝင််း ြ ော်း  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

 လုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၇၇ (မ) ဇ ဇ ်းဒမယ န််း (ခ) ဇ ဇ ်း မ  ေပ်သော်း
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ေ မှ ်းကြီ်း ဒ ောင်မ  ျု်းလ င်

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်

တောဒမ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၅၇၈ (မ) ဒေွှေေီဝင််း မ  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။



၄၅၇၉ (ြ ု) ေ မ  ျု်းခနိ်ု့ ြ ော်း
Reporter of Myanmar Press 
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ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။ ထ ုို့ဒနောြ် 

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ ၅၀၅ -ြ 

ပဖငေ်ာ့တေော်းစ  ဆ ုခံခ ော့ေသည်။

၄၅၈၀ (ြ ု) ဒ ောင်ေ ြ ု ြ ော်း ဆ ဗင််းဒ ်း နယ ်းစ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၁ (ြ ု) ဟ န််းပပညေ်ာ့ဒဇေ်ာ ြ ော်း ဇီ်းြ ြ် မီ ီယော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၂ (မ) ဒြဇ န်ဒန ်း မ ပမန်မောဒနောင််း သတင််းဒထောြ် ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၃ (ြ ု) ဗညော်းဦ်း ြ ော်း  လ တ်တန််း ယ် ီတော ၂၇-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၄ (ြ ု) စ ု်းေောဇောထ န််း ြ ော်း  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၅ (ြ ု) ေ ေငေ်ာ့ထ န််း ြ ော်း သံဒတေ်ာဆငေ်ာ့ သတင််းဒထောြ် ၂၈-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ_ခ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ

 ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။ (ပုသ မ် ြ ဉ််းဒထောင်တ င်

 မတ် ၁ ေြ်ဒနို့၌  ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ ော့ေသည် )

၄၅၈၆ David Van Hmuh Thang ြ ော်း ဂ ောနယ်လစ် ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဟော်းခါ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ခ င််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၇
(ြ ု) ဒြောင််းပမတ်လ ှုင် (ခ)

 ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ
ြ ော်း  ီဗီဘီ သတင််းဒထောြ် ၁-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇ န်လ၂ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၂ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

  မ်၌ေှ ဒနစဉ်  ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၅၈၈ (ြ ု) မင််းည ျု (ခ) ဘေီှ်း ြ ော်း
 ီဗီဘီ သတင််းဒထောြ် 

(န ုင်ြ ဉ််းဒဟောင််း)
၃-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒမလ ၁၂ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၃ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

ဆနဒပပပ  ြ ု  စီေင်ခံတင်ဆြ်မှုဒကြောငေ်ာ့ 

တေော်းစ  ဆ ုခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၈၉ (ြ ု) ဒနသန်ဒမောင် ြ ော်း ဦ်းပမသ န််း

Chief Editor (Kamaryut 

Media co-founder)/ US 

Citizen

၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ြမောေ တ်မီ ီယောရုံ်းခန််းြ ု ဝင်ဒေောြ်ဖ ြ်ဆီ်း၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၉၀ (ြ ု) ဟံသောည န််း ြ ော်း ဦ်းခင်ဒမောင်ပမငေ်ာ့
ဂ ောနယ်လစ် (ြမောေ တ် 

မီ ီယော)
၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ြမောေ တ်မီ ီယောရုံ်းခန််းြ ု ဝင်ဒေောြ်ဖ ြ်ဆီ်း၍ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၅၉၁
စ ု်းမင််းသ  (ခ) 

လမ််းပပကြယ်ပဖ 
ြ ော်း

 လ တ်သတင််းဒထောြ် ( 

မ ြ်ဒမှောြ်ဒခတ်/ မနတဒလ်း)
၁၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၅၉၂ (ဦ်း) မင််းမင််းဒ ောင် ြ ော်း
The Voice Daily  လ တ် 

သတင််းဒထောြ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၁၄/၄၃၆/၃၃၂

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဥြကံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

မတ်လ ၁၆ေြ်ဒနို့ညတ င် 

ဒန  မ်မီ်းြ င််းပစ်ခံေသညေ်ာ့ဒနေောသ ုို့ 

သတင််းသ ော်းဒေောြ်ယ ဒဆောင်ေောမှ 

ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံခ ော့ေသည်။  

၄၅၉၃ ဒ ေါ်ဒမသ ယ်ဒ ောင် မ
 ီဗ ီဘီ၏ 

 လ တ်သတင််းဒထောြ်
၁၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၁၈၈

ဒထောင် ဏ် ၁ လ 

ခ မှတ်ခ ော့သည်။

ဥြကံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

မတ်လ ၁၆ ေြ်ဒနို့ညတ င် ၎င််း၏ မ  ျု်းသော်း 

ဦ်းမင််းမင််းဒ ောင်  ဖမ််းခံေသည်ဟု ကြော်း၍ ေ စခန််းသ ုို့

 လ ုြ်သ ော်းေောမ ညမထ ြ်ေ မ နိ်ု့ပဖငေ်ာ့ ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။



၄၅၉၄ (ဦ်း) သန််းထ ုြ်ဒ ောင် ြ ော်း Mizzima editor/journalist ၁၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဒနပပည်ဒတေ်ာ 

ဇမဗ သီေ မမ ျုွဲ့နယ် 

 မှတ်(၁)မမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င်

 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒနပပည်ဒတေ်ာ  ြခ ဏခရ ုင်တေော်းရုံ်းတ င်တေော်းစ  ဆ ုပခင််းခံေသည်။

၄၅၉၅ စ ုင််းလ င် ြ ော်း ဓောတ်ပုံသတင််းဒထောြ် ၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု 

ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၅၉၆ ဘဘဂ  ျု်းပဖ ြ ော်း
 လ တ်သတင််းဒထောြ် 

(Mizzima/ ဗန််းဒမေ်ာ)
၁၉-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဗန််းဒမေ်ာမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၅၉၇ နန််းနန််းတ ုင််း မ

တောဝန်ခံ  ယ် ီတော 

(ြဒမဘောဇတ ုင််း သတင််းဌောန)

 ဟ ုပုန််းရုံ်းခ  

၂၄-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၄၅၉၈ (ဦ်း) တင်ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း ထုတ်ဒဝသ  (ြဒမဘောဇတ ုင််း) ၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၄၅၉၉ နန််းဝင််းေီ မ
သတင််းဒထောြ် 

(ြဒမဘောဇတ ုင််း)
၂၄-မတ်-၂၀၂၁

ဒတောင်ဒလ်းလုံ်းဒထောင်တ 

င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒတောင်ကြီ်းမမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်ဒတောင်ပ ုင််း

၄၆၀၀ တင်ဒေွှေ (မင််းဘ ်း) ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် (မဒြ ်းပ ုစေ်ာ့/ 

မင််းဘ ်း)
၂၆-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မင််းဘ ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၀၁ (ြ ု) ထြ်ပမတ်သ ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် (The Voice 

of Thanbyuzayat)
၂၇-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

သထုံမမ ျုွဲ့မေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ြ  ျုြ်ထ ုမမ ျုွဲ့၊ 

မ န်ပပည်နယ်

ဒသနတ်န ို့  ပစ်ခံေမပီ်း ဒပခဒထောြ် ထုတ်ခ င််းဒပါြ် 

 ဏ်ေောေေှ ခ ော့တ ော့ ြ ုထြ်ပမတ်သ ဟော  ဒေ်းဒပေါ် 

ြယ်ဆယ်ဒေ်း ဖ  ွဲ့  ြ  ညီန ို့ ဒမေ်ာလမမ ျုင် ြုတင် 

၃၀၀ စစ်ဒဆ်းရုံမှော 

တြ်ဒေောြ်ြုသခ ော့ေပါတယ်။   ီဒနောြ်မှောဒတောော့ 

 ဏ်ေော  နည််းငယ် သြ်သောလောတ ော့ တ ြ်ဒကြောငေ်ာ့

  ောဏောသ မ််း စစ် ုပ်စုြ သထုံမမ ျုွဲ့မ ေ စခန််းမှော 

ခ ျုပ်ဒနှောင်မပီ်း  မှုဖ ငေ်ာ့  ဒေ်းယ ခ ော့သည်။

၄၆၀၂ (ြ ု) လဒေေ်ာ ြ ော်း
သတင််းဒထောြ်(Kachinwave

s သတင််းဌော)
၂၉-မတ်-၂၀၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ (ြ)

ပမစ်ကြီ်းနော်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၀၃ (မ) ခ န်ဘ ်း မ သတင််းဒထောြ်(74 Media) ၂၉-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ (ြ)

ပမစ်ကြီ်းနော်းဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု  စီေင်ခံတင်ပပမှု တ ြ် 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၀၄ ဒြ ေ်ာဇင်သနိ်ု့ ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် 

(ြမောေ တ်/ေန်ြုန်)
၃၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း



၄၆၀၅ ဝ ုင််းဒမေ်ာ ြ ော်း

တောဝန်ခံ ယ် ီတော(ဒဟောင််း)

 (ပမန်မောသံဒတေ်ာဆငေ်ာ့၊ One 

News/ ေန်ြုန်)

မတ်လ
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၆၀၆ (ြ ု) စ ု်းမင််းသ ြ ော်း သတင််းဒထောြ် မတ်လ

မနတဒလ်း 

  ု်းဘ ုဒထောင်တ င်ဖမ််းဆီ်းခ

   ုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

မ ြ်ဒမှောြ်ဒခတ်သတင််းဌောန၏  လ တ်တမ််း 

သတင််းဒထောြ်ပဖစ်သည်။ သတင််းေယ ဒနစဉ် 

ပစ်ခတ်ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၀၇ (ြ ု) ဇင်ဒသေ်ာန ုင် ြ ော်း

The Myanmar Post (Editor 

in Charge)/ Democracy 

Vision

၅-ဧမပီ-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 - ၅၀၅ (ြ)

ပုဇ န်ဒတောင် ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စစ်တပ်ြ 

န ုင်ငံဒတေ်ာ၏မင မ််းခ မ််းမှုနှငေ်ာ့မင မ်သြ်မှုြ ုပ ြ်ပပော်းဒစေန်

 ေည်ေ ယ်သညေ်ာ့ ဆ ုေှယ်မီ ီယောနှငေ်ာ့ပတ်သြ်ဒသော 

ဒကြပငောခ ြ်ြ ုထုတ်ပပန်ခ ော့မပီ်း 

ပဖနိ်ု့ဒဝခ ော့သည်ဟုစ ပ်စ  ခ ော့သည်။

၄၆၀၈ လပပညေ်ာ့ ြ ော်း
 လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် 

(Bago Weekly/ပပည်)
၅-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်မမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၀၉ သြ်န ုင်ဝင််း ြ ော်း CJ of DVB ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မင််းလှမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၁၀ လမင််း (ခ) လမင််းပ ုင် ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (ပပည်) ၆-ဧမပီ-၂၀၂၁ လြ်နြ်မှု ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပပည်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း။
ဂ င်ြလ ဒတ ွဲ့ေှ သပဖငေ်ာ့

၄၆၁၁ (ြ ု) ဒဇေ်ာဒဇေ်ာ ြ ော်း
မမ တ်မမ ျုွဲ့ ဒပခစ ုြ် 

 လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ်
၇-ဧမပီ-၂၀၂၁

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇ န်လ၂ 

ေြ်ဒနို့တ င်  ၂ 

နှစ်ခ မှတ်ခ ော့သည်။

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သတင််းေယ ဒနစဉ် တ င််း ေ နှငေ်ာ့ စစ်တပ်ြ 

ဖမ််းဆီ်းခ ော့သည်။

၄၆၁၂ (ဒ ေါ်) သင််းသင််းဒ ောင် မ

မဇဈ  မသတင််းဌောန 

တည်ဒထောင်သ  နှငေ်ာ့ 

လ  ခ ငေ်ာ့ ဒေ်း၊ 

 မ  ျု်းသမီ်း ခ ငေ်ာ့ ဒေ်း 

ြောြ ယ်ဒစောငေ်ာ့ဒေှောြ်သ 

၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မဇဈ  မ မီ ီယောမှ ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလတ င် တေော်းဝင် 

နှုတ်ထ ြ်မပီ်းသ ပဖစ်ဒကြောင််းသ ေ။

၄၆၁၃ (ြ ု) ဂ  မ််းပ ဒထောင််း ြ ော်း (ယောဉ်ဒမောင််း - မဇဈ  မ မီ ီယော) ၈-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၆၁၄ (ဦ်း) ဒနောင်ရ ု်း ြ ော်း Freelance Reporter ၉-ဧမပီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဖော်းြနိ်ု့မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ဖော်းြနိ်ု့ ဒပခစ ုြ် သတင််းဒထောြ် ဦ်းဒနောင်ရ ု်း ော်း 

မနြ် ၉ နောေီခ  ခနိ်ု့ြ မမ ျုွဲ့တ င််းဆနဒပပမှု 

ဒပမပပင် ဒပခ ဒနသတင််းေယ ဒနစဉ် စစ်တပ်မှ 

ဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၄၆၁၅  ဂ  ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် 

(ပမစ်ကြီ်းနော်းဂ ောနယ်)
၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁

ဒပမောြ်ပ ုင််းတ ုင််း 

စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၆၁၆ ခေစစတ ုဖော ြ ော်း
သတင််းဒထောြ် 

(ပမစ်ကြီ်းနော်းဂ ောနယ်)
၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁

ဒပမောြ်ပ ုင််းတ ုင််း 

စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီလ ၂၈ ေြ်ဒနို့ြ လုံခခံျုဒေ်းတပ်ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်း၏

 ရ ုြ်နှြ်ပခင််းြ ု ခံခ ော့ေမပီ်း ယခုတ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။



၄၆၁၇ (မ) မ  ျု်းပမတ်ပမတ်ပန် မ
ပမစ်ကြီ်းနော်းဂ ောနယ်၏ 

သတင််းဒထောြ်ဒဟောင််း
၁၄-ဧမပီ-၂၀၂၁

ဒပမောြ်ပ ုင််းတ ုင််း 

စစ်ဌောနခ ျုပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်
ဒန  မ်မှ ဖမ််းဆီ်းဒခေါ်ဒဆောင်သ ော်းသည်။

၄၆၁၈ ဒ ောင်မ  ျု်းထြ် ြ ော်း
 ယ် ီတောဒဟောင််း (The 

Voice/ တနသသောေီဂ ောနယ်)
၂၀-ဧမပီ-၂၀၂၁

ြနိ်ု့ဘလ ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒတောြကေှပ်ဒြ ်းေ ော၊

 ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

စစ်ြ ုင််းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ြနိ်ု့ဘလ မမ ျုွဲ့တ င် ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေသည်။

၄၆၁၉ (ြ ု) ေဒဝဒမောင် ြ ော်း  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၂၁-ဧမပီ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းပု ်မ - 

၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒပမောင််းပမမမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၂၀
(ြ ု) န ုင်လင််းထ န််း (ခ) 

ဒစောဂ ြ်ြလင််း
ြ ော်း

သတင််းဒထောြ် 

( ြခ ဏပမင်ြ င််းသတင််းစော)
၂၁-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

သပ တ်စစ်ဒကြောင််းြ ု ပစ်ခတ်မဖ ျုခ င််းစဉ် 

ဖမ််းဆီ်းခံေသည်။

၄၆၂၁ (ြ ု) သ ေဒ ောင် ြ ော်း သတင််းဒထောြ် (ပ ခ ်း) ၂၄-ဧမပီ-၂၁ ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ - ၅၀၅ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၂၂ (မ) တ ်းတ ်းသော မ

သန်လ င်ပ ုစေ်ာ့ဂ ောနယ် 

 ယ် ီတောခ ျုပ်ဒဟောင််း/ 

စောဒေ်းဆေောမ

၂၄-ဧမပီ-၂၁

ဒေွှေပပည်သော 

စစ်ဒကြောဒေ်းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

သန်လ င်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၆၂၃ (ြ ု) သ ေစ ု်း ြ ော်း
 ေပ်သော်း (DVB 

သတင််းဒထောြ်ဒဟောင််း)
၂၅-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပန််းဇ န်ဒတောင်မမ ျုွဲ့၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

၄၆၂၄ (ဦ်း) ဒနမ  ျု်းလင််း ြ ော်း VOM News ( ယ် ီတောခ ျုပ်) ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၂၅ (ြ ု) ရ ှုင််းဒ ောင် ြ ော်း VOM News သတင််းဒထောြ် ၂၇-ဧမပီ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၂၆ (ြ ု) ေ ြ ုြ ု ြ ော်း
Channel K 

(သတင််းဒထောြ်ဒဟောင််း)
၁-ဒမ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

 ဒေှွဲ့ ဂုံမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် မသ ဇော၏ဒန  မ်ြ ု 

လောဖမ််းစဉ် မသ ဇောြ ုမဒတ ွဲ့သပဖငေ်ာ့ ခင်ပ န််းပဖစ်သ  

ြ ုေ ြ ုြ ု ြ ုဖမ််းဆီ်းသ ော်းခ ော့သည်။

၄၆၂၇ (ဦ်း) ဆန််းပမငေ်ာ့ ြ ော်း
 လ တ်တန််းဓောတ်ပုံသတင််းထ

ဒ  ောြ်
၂-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပုသ မ်မမ ျုွဲ့၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၂၈ (ြ ု) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာဦ်း ြ ော်း
Tomorrow ဂ ောနယ် 

သတင််းဒထောြ်
၁၃-ဒမ-၂၁

ဒေနံဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့မ 

ေ စခန််းတ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဒေနံဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

မဒြ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၂၉ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဟ န််း ြ ော်း ဓောတ်ပုံသတင််းဒထောြ် ၁၃-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

တောခ လီတ်မမ ျုွဲ့၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

၄၆၃၀ (ြ ု) မင မ််းခ မ််းဒဝ ြ ော်း Bago Weekly သတင််းဒထောြ် ၁၅-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)

သောယောဝတီ ြ ဉ််းဒထော

င်မှော 

 ခ ျုပ်ခံထော်းေပါသည်။

လြ်ပံတန််းမမ ျုွဲ့၊ 

ပ ခ ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း

၄၆၃၁ (ြ ု) ဒြ ေ်ာဇင်ဝင််း (ခ) စ ပါ ြ ော်း  လ တ်တန််းသတင််းဒထောြ် ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၃၂ Mr. Danny Fenster ြ ော်း
 ယ် ီတော (Frontier 

Myanmar)
၂၄-ဒမ-၂၁

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 ဒမေီြန်န ုင်ငံ

Mr. Danny Fenster  ော်း မဒလ်းေှော်းန ုင်ငံ 

ြ ောလောလမ်ပ ြ ု မထ ြ်ခ ောခင် ခ  န်မှော 

ဖမ််းဆီ်းခံခ ော့ေမပီ်း ဖမ််းဆီ်းေတ ော့  ဒကြောင််းေင််းြ ုဒတောော့ 

မသ ေဒကြောင််းနှငေ်ာ့ ၎င််း ော်း  င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းပါသည်။ 



၄၆၃၃ (ြ ု) ဒ ောင်ပမသန််း ြ ော်း
Ayayarwaddy Time. 

သတင််းဒထောြ်
၂၆-ဒမ-၂၁

ေောဇသတ်ကြီ်း ပု ်မ- ၅၀၅ 

(ြ)

မ  ပင်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မ  ပင်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၃၄ (ြ ု) မ  ျု်းသီဟဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဓောတ်ပုံသတင််းဒထောြ် 

(Myanmar Pressphoto 

Agency)

၂၈-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၃၅ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဟ ု်း ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

 ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ ော့ေသည်။

၄၆၃၆ (ဦ်း) မ  ျု်းဒ ောင် ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ပမဝတီမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

 ောဏောသ မ််းမပီ်းဒနောြ်ဒနို့တ င် 

 ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံခ ော့ေသည်။

၄၆၃၇
(ဦ်း) လ င်ဒ ောင် (ခ) 

ြဗ ောနေီ
ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုြ ု ဆနိ်ု့ြ င်ဆနဒပပပခင််း တ ြ်

၄၆၃၈ (ဦ်း) လ င်ဒ ောင် ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၁၁-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ
ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မမ တ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

လမ််းတ င် ဖမ််းဆီ်းခံေ

၄၆၃၉ (ဦ်း)န ုင်လင််းဒဇေ်ာ ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၂၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဇလ န််းလမ််း၊ 

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

စမ််းဒခ ောင််းမမ ျုွဲ့နယ် ဇလ န်လမ််း ဒန  မ်တ င် 

 ကြမ််းဖြ် ဖမ််းဆီ်းပခင််းခံေသည်။

၄၆၄၀ (ဒ ေါ်) သေဖီဝင််း မ ဒေှွဲ့ဒန ဧမပီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၆၄၁
(ဒ ေါ်) ဒမဇ န်ြ ု (ခ) 

ဒမဝင််းြ ု
မ ဒေှွဲ့ဒန ၁-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၄၂ (ဦ်း) သြ်ြ ု ြ ော်း/၄၈ ဦ်းတင်လှ ဒေှွဲ့ဒန ၇-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ြျွန််းမမ ျုင် ၂ လမ််း၊ 

၁၈ ေပ်ြ ြ်၊ 

 ဂုံမမ ျုွဲ့သစ် 

ဒတောင်ပ ုင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

၄၆၄၃
(ဦ်း) သ န််းလ ှုင်ထ န််း (ခ) 

ဒ ါင််းမောန်ဟုန်
ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၂၄-ဒမ-၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ

၄၆၄၄ (ဒ ေါ်) ဧေောလင််းထ ဋ် မ ဒေှွဲ့ဒန ၂၇-ဒမ-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဟသသောတဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဟသသောတမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဧေောဝတီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

၄၆၄၅ (ဦ်း) သြ်ထ န််းဦ်း ြ ော်း ဒေှွဲ့ဒန ၂-ဇ န်-၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ပမစ်ကြီ်းနော်းမမ ျုွဲ့၊ 

ြခ င်ပပည်နယ်

၄၆၄၆ (ဦး) စှိနမ် သနး် က ေား တရေားလွှတမ်တေ်ာမရ ြို့မန ၂-ဇ န-်၂၁ ဖ ်းဆ းခ ျုပ်မ  ောငထ်ေား

   တ် ၃ ရပ်က က၊်

 မရကကညမ် ှိျုြို့နယ၊်  

ဧရောဝတ တှိငုး်မေသ

ကက း

၄၆၄၇ Sara Zau Doi Awng ြ ော်း Youth Director of SGZ ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။



၄၆၄၈ Sara Maw She ြ ော်း
SGZ Director of 

Educational Department
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၄၉ Sara Hkangda Naw Mai ြ ော်း SGZ Treasurer ၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၀ Mr. Lagang Dau Gying ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၁
Mr. Hkangkum Hkawng 

Gyung 
ြ ော်း

Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၂ Mr. Gum Sut Nan ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၃ မစစတော ပီတော ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။



၄၆၅၄ Mr. Hawng Hkawng ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၅ Mr. Seng Ra Awng ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၆ Mr. Zau Ja Hpraw ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၇ Mr. Dan Seng Awng ြ ော်း
Sammung Baptist 

Association (SGZ)
၁-မတ်-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ြခ င်ပပည်နယ်

စစ်တပ် ောဏောသ မ််းမှုေ နှငေ်ာ့စစ်သော်းမ ော်း သင််း ဖ  ွဲ့၏

 

ဂ တ်မ ော်းြ ုခ  ျု်းဒဖောြ်ပခင််းပဖငေ်ာ့ဘောသောဒေ်းဝင််းြ ုဝင်ဒေ

 ောြ်စီ်းနင််းပခင််း၊ ခေစ်ယောန်ဓမမဆေော ၃ 

ဒယောြ်နှငေ်ာ့လ ငယ်ေှစ် ဦ်း တ ုို့ြ ုဖမ််းဆီ်းခ ော့ပခင််းပဖစ်သည်။

၄၆၅၈ (ဦ်း) လှသ န််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

ပပည်ဒထောင်စုဒေ ်းဒြောြ်ပ  ြ

ဒ  ော ်မေှင်

၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၅၉ (ဦ်း) သ န််းဒဇေ်ာ ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

ပပည်နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမ

ေှင် (မ န်ပပည်နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း မ န်ပပည်နယ်
န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၀ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာသန််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ပပည်ကြီ်းတံခ န်မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သကြီ်း)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ပပည်ကြီ်းတံခ န်မမ ျုွဲ့န

ယ်၊ 

မနတဒလ်းတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၁ (ဦ်း) ဒစောတင်သ န််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (တပ်ြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
တပ်ြုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ဒနပပည်ဒတေ်ာ

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၂ (ဦ်း) ြ င်ဒသောင််း ြ ော်း
UEC ဥြကဌ၊ Ramree 

Township
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ေမမေီ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၄၆၆၃ (ဦ်း) ခင်ဒမောင်ဒခ ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် ( မ််းမမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
 မ််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၄ (ဦ်း) စန််းလ င် ြ ော်း
UEC ဥြကဌ၊ Manaung 

Township
၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

မောန်ဒ ောင်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၅ (ဦ်း) တင်ထ န််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြ ောြ်ပဖ ခရ ုင်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြ ောြ်ပဖ မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၆ (ဦ်း) ဒဇေ်ာည နိ်ု့ ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (လ ှုင််းဘ   မမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
လ ှုင််းဘ  မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ြေင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၇ (ဒ ေါ်) ဝတ်ေည်ထ န််း မ

ရုံ်း ဖ  ွဲ့မှ ်း၊ 

ခရ ုင်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒြောော့ြေ တ်ခရ ုင်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြောော့ြေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၈ (ဒ ေါ်) နန််းဒဝဒဝ မ

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဒြောော့ြေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒြောော့ြေ တ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ြေင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၆၉ (ဦ်း) မ  ျု်းပမငေ်ာ့ ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

တ န််းဇံေှ  စစ်တပ်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြောော့ဒသောင််းမမ ျုွဲ့နယ်၊

 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

၄၆၇၀ (ဦ်း) သ န််းဒထ ်း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် 

(ဒနပပည်ဒတေ်ာ)

၁၀-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း ဒနပပည်ဒတေ်ာ
န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၇၁ (ဦ်း) ဒ ောင်ဒြ ေ်ာ ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

စစ်တပ် တ င််း၌ 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

တ ံဒတ်းမမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေန်ြုန်တ ုင််းဒ သကြီ

 ်း

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသည်။

၄၆၇၂ (ဦ်း) သန််းည နိ်ု့ ြ ော်း
ဥြကဌ 

(တနသသောေီတ ုင််းဒေ ်းဒြေ်ာ)
၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁

သဘောဝဒဘ်း နတေောယ်ဆ ုင်

ေော စီမံခနိ်ု့ခ  မှုဥပဒ  ၂၅ 

ပဖငေ်ာ့ ထပ်မံစ  ဆ ုထော်း

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ထော်းဝယ်မမ ျုွဲ့၊ 

တနသသောေီတ ုင််းဒ သ

ကြီ်း

ပု ်မ၂၅ပဖငေ်ာ့ ဒထောင် ဏ်တလြ ခံခ ော့မပီ်း၊ 

ဆြ်လြ်ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

၄၆၇၃ (ဦ်း) ဒ ောင်ပမငေ်ာ့စန််း ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဂ မမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဂ မမ ျုွဲ့နယ်၊ 

ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၇၄ (ဦ်း) ပမငေ်ာ့လ င် ြ ော်း

ဥြကဌ၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်)

၁၁-ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ-၂၀၂၁ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၇၅ (ဒ ေါ်)   သဇင်ဒြ ေ်ာ မ

 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း
ဒတောင်ြုတ်မမ ျုွဲ့နယ်၊

 ေခ ုင်ပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။



၄၆၇၆ (ဦ်း)   ုြ်ဒပါင််းစံ ြ ော်း

 တ င််းဒေ်းမှ ်း၊ 

ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဖ  ွဲ့ခ  

 (ဝ - ြ ုယ်ပ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ခ ငေ်ာ့ေ 

ဒ သ)

ဒဖဒဖေ်ာဝါေီ ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်း

ဟ ုပုန််းမမ ျုွဲ့နယ်၊ ဝ 

ြ ုယ်ပ ုင် ုပ်ခ ျုပ်ခ ငေ်ာ့

ေ ဒ သ၊ 

ေှမ််းပပည်နယ်

န ုဝင်ဘောလဒေ ်းဒြောြ်ပ  နှငေ်ာ့ပတ်သြ်၍ မမှန်မြန် 

စ ပ်စ  ြောဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ခံထော်းေသည်။

၄၆၇၇ (ဦ်း) ဒြ ေ်ာဒဇော (ခ) ဒဂ ောော့နီ ြ ော်း/၆၉

 ဖ  ွဲ့ဝင်၊ 

မမ ျုွဲ့နယ်ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှ

င် (ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်)

၆-မတ်-၂၀၂၁
ေောဇသတ်ကြီ်းဥပဒ  ပု ်မ

 ၅၀၅-ြ

 င််းစ န်ဒထောင်တ င် 

ဖမ််းဆီ်းခ ျုပ်ဒနှောင်ထော်းသ

ည်။

ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့န

ယ်၊ ေန်ြုန်မမ ျုွဲ့

 ပခော်းဒသော ဒြ ောြ်တံတော်းမမ ျုွဲ့နယ်ေှ  

ဒေ ်းဒြောြ်ပ  ဒြေ်ာမေှင် ဖ  ွဲ့ဝင်မ ော်းနှငေ်ာ့ တ  

ဖမ််းဆီ်းခံေမပီ်း မ သော်းစုြ မည်သညေ်ာ့ ဒကြောင််းကြော်းမှုမှ

 မေေှ ဒပ။

Total - ၄၆၇၇

Yellow highlight represents 

detainees AAPP has 

verified on day of release 

of list (some cases of re-

arrest)

Blue highlight represents 

sentenced detainees

Pink highlight represents 

those detainees where 

there is cause for concern 

of health due to previous 

long-term politcal 

incarceration or known 

medical conditions 

requiring care














































































































































































































































































































































































































































































































