
• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

 

ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ ေသာ 

တုိကပဲွ်များ ှင့် ပဋိပကြဖစ်စဥမ်ျားအကျဥး်ချပ် 
(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတလ် ၁ ရက် မ ှ၃၁ ရက် အထ)ိ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမျိးသားညီတ်ွေရးအစိုးရ 

ကာကယ်ွေရးဝန်ကးီဌာန 

မဟာဗျဟာေလ့လာေရးငှ့် 

ဖကဒ်ရယ်တပ်မေတာေ်ရးရာဦးစးီဌာန 

သငတ်နး်ငှ့် သုေတသနဌာနခွဲ 

 

 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ြမနမ်ာိုငင်အံတငွး် ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

 

၂၀၂၁ ခုစှ်၊ သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ြမနမ်ာိုငင်အံတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၄၄၃) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ အဆိုပါ 

ြဖစစ်ဥမ်ျားထဲတွင ် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ် (၈၁)ခ၊ု လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံ ြဖစစ်ဥ ်

(၅၇)ခ၊ု စစေ်ကာငစ်၏ီ လကတံ်များ လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၇၄) ခ၊ု ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ်

(၉၄)ခ၊ု စ.က.စ၏ အရပသ်ားများအေပအကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ်(၁၂၉)ခ ုငှ့် စ.က.စများ 

အချငး်ချငး် ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ ်(၈) ခ ုပါဝငသ်ည်။ 

 

 

 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

တိုငး်ငှ့်ြပညန်ယအ်လိုက်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ၃၁ ရက ်အတွငး် တုိငး်ငှ့်ြပည်နယ်အလုိက ်

ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တုိကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥမ်ျားမာှ စစက်ိုငး်တုိငး်တွင ် အများဆံုး 

ြဖစ်ပးီ  (၁၀၆)ကမိ၊် ရနက်နုတုိ်ငး်တွင ် (၆၄)ကမိ၊် ကချငြ်ပည်နယ်တွင ် (၄၀)ကမိ၊် 

မ�ေလးတုိငး်တွင၊် မေကးွတုိငး် ငှ့် ကရငြ်ပည်နယ်တုိတွင ်(၃၆)ကမိစ်၊ီ ရမှး်ြပည်နယ် 

တွင ် (၃၄)ကမိ၊် ချငး်ြပည်နယ်တွင် (၃၃)ကမိ၊် ကယားြပည်နယ်တွင် (၂၈)ကမိ၊် 

မနွြ်ပည်နယ်တွင ် (၁၀)ကမိ၊် တနသာရတုိီငး်တွင ် (၈)ကမိ၊် ဧရာဝတီတုိငး်တွင် 

(၆)ကမိ၊် ပခဲးူတုိငး်တွင ်(၄)ကမိ ်ငှ့် ရခိုငြ်ပည်နယ်တွင ်(၂)ကမိ ်ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

 

တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျားအတငွး် စှဖ်က်ေသဆံုးမများ 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ြမနမ်ာိုငင်အံတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၄၄၃) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 

ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၅၈၀)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ်ှ 

(၇၃)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၈၉)ဦး ငှ့် အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘက်မ ှ(၄၅)ဦး အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ကချငြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ကချငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၄၀) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၁၈)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုင ် တုိကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ်

(၁၅)ကမိ၊်  လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ် (၄)ကမိ ်ငှ့် ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥမ်ျား (၃)ကမိ ် ြဖစပ်ာွး 

ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂၈)ဦး ငှ့် အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ် ှ(၃)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများေကာင့် 

စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ 

အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ကယားြပညန်ယတ်ငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ၃၁ ရက ်အတွငး် ကယားြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂၈) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲြဖစစ်ဥ် (၁၂)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် 

(၈)ကမိ၊် ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ် (၅)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ် (၂)ကမိ ်ငှ့် စ.က.စ 

၏ လကတံ်များ လုပ�်ကခံရံြခငး်ြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျား 

အတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၄၂)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၁)ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ီဘကမ် ှ (၅၀)ဥးီငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၅)ဥးီ 

အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် လကန်ကက်ိုင ် ခခုမံများ 

ေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း 

စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ကရငြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ကရငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၆) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲြဖစ်စဥ ် (၂၃)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ်

(၉)ကမိ၊် စ.က.စများ အချငး်ချငး်ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ် (၂)ကမိ ် ငှ့်  ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ်

(၂)ကမိ ်ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၁၁၅)ဦး ငှ့် 

အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၂)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၃၆)ဦး 

ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၈)ဦး အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ

လည်း စ.က.စ ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ချငး်ြပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ချငး်ြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၃) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပအကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၂၁)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ် 

(၇)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ၊် လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ် ငှ့် 

စ.က.စ များ အချငး်ချငး် ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ်ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျား 

အတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၄၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၅)ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ီဘကမ် ှ (၄)ဦးငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၁၃)ဦး 

အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လက်နကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ  

ေကာင့် စ.က.စ များ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း 

စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မနွြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် မနွြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၀) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စများ 

လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၃)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ် (၃)ကမိ်၊ ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ်

(၂)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမ်းဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ် ငှ့် 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပးီ ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၃) ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် 

စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ရခိုငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ အဆိုပါ စှ်ကမိစ်လုံးသည် စ.က.စ၏ 

အရပသ်ားများအေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥမ်ျားြဖစသ်ည်။ အဆိုပါ စ.က.စ၏ 

အကမး်ဖကမ် ြဖစစ်ဥမ်ျားေကာင့် ြပည်သူ (၁)ဦး ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရမှး်ြပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ရမှး်ြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၄) ခု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ် (၂၅)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ်

(၅)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ ် (၃)ကမိ ် ငှ့်  ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ ်

ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ် ီ ဘကမ် ှ (၈၇)ဦး ငှ့် 

အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၇)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စ.က.စ ဘကမ်ှ (၁၈)ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ ငှ့် လကန်ကက်ိုင ် ခခုမံများေကာင့် 

စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ စ.က.စ၏ 

အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးေသဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

စစကုိ်ငး်တိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် စစက်ိုငး်တုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၀၆) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၃၈)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ် 

(၃၃)ကမိ၊် လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၂၂)ကမိ၊် ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ် (၁၁)ကမိ ် ငှ့် 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ် (၂)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂၂၂)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၃၇) ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၅၉)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၈)ဦး 

အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် 

အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မေကွးတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ်ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် မေကးွတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၆) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမ 

ြဖစစ်ဥ် (၁၆)ကမိ၊် လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၈)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ 

အကမး်ဖကမ်များ (၇)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ ် (၃)ကမိ ် ငှ့် စ.က.စ များ 

အချငး်ချငး်ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ ် (၂)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျား အတွင်း 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၁)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၂)ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ 

အရပသ်ား ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး 

ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မ�ေလးတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် မ�ေလးတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၆)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လုပ�်ကခံရံမ 

ြဖစစ်ဥ ် (၁၃)ကမိ၊် ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ် (၁၃)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ 

အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၇)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ်(၁)ကမိ ်ငှ့် စ.က.စများ အချငး်ချငး်ပစခ်တ်မ (၁)ကမိ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ 

ဘကမ် ှ (၄) ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စ.က.စများဘကမ် ှ (၃)ဦး ငှ့်  အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ် ှ (၅)ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ ငှ့် 

လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုး 

ခဲ့သည်။ 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရနကု်နတ်ိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ရနက်နုတုိ်ငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၆၄)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမ 

ြဖစစ်ဥ် (၃၇)ကမိ၊် လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၁၄)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ 

အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ် (၁၁)ကမိ ်ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ်ငှ့် စ.က.စ 

အချငး်ချငး်ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၇)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၁၁) ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၆)ဦးငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၂)ဦး 

အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လုပ်�ကခံရံမများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ား ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် 

အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ဧရာဝတတီိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် ဧရာဝတီတုိငး်အတွင်း၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၆) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမ 

ြဖစစ်ဥ် (၃)ကမိ ်ငှ့် လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ်(၃)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား 

စစေ်ကာငစ်ီ ဘကမ် ှ (၃)ဦး ေသဆံုးခဲ့သည်။ လုပ�်ကခံရံမများေကာင့် စစေ်ကာငစ် ီ

ဘကမ် ှအများဆံုးေသဆံုးခဲ့သည်။ 

 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ပခဲးူတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက် အတွငး် ပခဲးူတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၄)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမ 

ြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ၊် 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ် ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ ်

ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် စစေ်ကာငစ် ီ ဘကမ် ှ (၄)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပးီ 

(၁၁) ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး 

ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

တနသာရတီိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်သဂုတ်လ ၁ ရက ်မှ ၃၁ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် သဂုတ်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၁ ရက ် အတွငး် တနသာရီတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၈)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လုပ�်ကခံရံမ 

ြဖစစ်ဥ ် (၅)ကမိ၊် စ.က.စ၏ အရပသ်ားများအေပ အကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ် (၁)ကမိ၊် 

စ.က.စ အချငး်ချငး်ပစခ်တ်မြဖစစ်ဥ် (၁)ကမိ ်ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံြဖစစ်ဥ ်(၁)ကမိ ်

ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၀)ဦး ငှ့် 

ေသဆံုးခဲ့သည်။ လုပ�်ကခံရံမများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

  


