
• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

 

ြမန်မာုိင်ငံအတွင်း ြဖစ်ပွားခဲ့ ေသာ 

တုိကပဲွ်များ ှင့် ပဋိပကြဖစ်စဥမ်ျားအကျဥး်ချပ် 
(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက် မ ှ၃၀ 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 ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

 

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ြမနမ်ာိုငင်အံတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၇၄) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ အဆိုပါ 

ြဖစစ်ဥမ်ျားထဲတွင ် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲြဖစစ်ဥ ် (၄၀)ခ၊ု လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံ ြဖစစ်ဥ ်

(၃၈)ခ၊ု စစေ်ကာငစ်၏ီ လကတံ်များ လုပ�်ကခံရံမြဖစစ်ဥ ် (၆၆) ခ၊ု ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥ ်

(၁၁၁)ခ၊ု စ.က.စ၏ အရပသ်ားများအေပအကမး်ဖကမ်ြဖစစ်ဥ ် (၁၁၁)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 ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် တုိငး်ငှ့်ြပည်နယ်အလုိက ်

ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တုိကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥမ်ျားမာှ စစက်ိုငး်တုိငး်တွင ် အများဆံုး 

ြဖစ်ပးီ (၉၂)ကမိ၊် မ�ေလးတုိငး်တွင ် (၅၁)ကမိ၊် ရနက်နုတုိ်ငး်တွင် (၄၉)ကမိ၊် ကချင ်

ြပည်နယ်တွင ် (၃၆)ကမိ၊် ဧရာဝတီတုိငး်တွင ် (၂၇)ကမိ၊် ရမှး်ြပည်နယ်တွင ် (၂၂)ကမိ၊် 

ကယားြပည်နယ်ငှ့် မေကးွတုိငး်တုိတွင ် (၂၁)ကမိစ်၊ီ ကရငြ်ပည်နယ်တွင ် (၁၅)ကမိ၊် 

ပခဲးူတုိငး်တွင ် (၁၃)ကမိ၊် မနွြ်ပည်နယ်ငှ့် ချငး်ြပည်နယ်တုိတွင ် (၁၀)ကမိစ်၊ီ 

တနသာရတုိီငး်တွင ်(၄)ကမိ ်ငှ့် ရခိုငြ်ပည်နယ်တွင ်(၂)ကမိ ်ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

 

တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျားအတငွး် စှဖ်က်ေသဆံုးမများ 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

 

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ြမနမ်ာိုငင်အံတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၇၄) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 

ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၃၈၇)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ်ှ 

(၁၅၉) ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၇၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘက်မ ှ(၉၂)ဦး အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ 



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ကချငြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ကချငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃၆) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲများ (၁၉)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၇)ကမိ၊် 

ေပါကက်ွဲမြဖစစ်ဥမ်ျား (၆)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၂)ကမိ၊် စ.က.စ အချငး်ချငး် 

ပစခ်တ်မ (၁)ကမိ ် ငှ့် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမ (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 

ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၁၀)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၂) 

ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၅)ဦး ငှ့် အရပသ်ား ြပည်သူများဘကမ် ှ

(၃)ဦး အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများေကာင့် စ.က.စများ 

အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ 

အတွငး် အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ကယားြပညန်ယတ်ငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ကယားြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂၁) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၁၃)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ 

(၄)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၂)ကမိ ် ငှ့် ေပါကက်ွဲမများ (၂)ကမိစ် ီ

ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁)ဦး ငှ့် 

အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ် ှ(၇၅)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူ (၇)ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ ေ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 ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ကရငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၅) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲများ (၄)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၄)ကမိ၊် 

ေပါကက်ွဲမများ (၄)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၂)ကမိ ်ငှ့် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမ 

(၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၃၅)ဦး ငှ့် 

အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ(၁) ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၄)ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ ေကာင့် 

စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း လကန်ကက်ိုင ်

ခခုမံများအတွငး် အများဆံုး ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ချငး်ြပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ချငး်ြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၀) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ လကန်ကက်ိုင ်

တုိကပ်ွဲများ (၄)ကမိ၊် စ.က.စ၏ အရပသ်ားများအ ေပအကမး်ဖကမ်များ (၄)ကမိ ်ငှ့် 

လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၂)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၅၇)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၅)ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူ (၁)ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ 

ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ်လှည်း လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ အတွငး် အများဆံုး ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မနွြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် မနွြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၀) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ 

ေပါကက်ွဲမများ (၅)ကမိ၊် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမများ (၃)ကမိ ် ငှ့် စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၂)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား 

အတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ် ှ(၁) ဦး အသီးသီး 

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

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လုပ�်ကခံရံမများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ 

အရပသ်ား ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး 

ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရခိုငြ်ပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ်ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ရခိုငြ်ပည်နယ်အတွငး်၌ 

ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၃)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ အရပသ်ားများအေပအကမး်ဖကမ်များ 

(၂)ကမိ် ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံ (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် 

စှဘ်ကစ်လုံးမ ှေသဆံုးငှ့် ထိခိုကဒ်ါဏရ်ာရသူ မရှိခဲ့ေပ။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရမှး်ြပညန်ယအ်တငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ရမှး်ြပည်နယ်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂၂) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၉)ကမိ၊် ေပါကက်ွဲမများ (၈)ကမိ၊် စ.က.စ 

အချငး်ချငး် ပစခ်တ်မ (၂)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲ (၁)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံ 

(၁)ကမိ ် ငှ့် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမ (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား 

အတွငး် စစေ်ကာငစ်ီဘကမ် ှ (၁၃)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၇)ဦး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစ်ေကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘက်မှ (၉)ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ ငှ့် လကန်ကက်ိုင ် ခခုမံများေကာင့် 

စ.က.စများ အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ 

အကမဖ်ကမ်များေကာင့် အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

စစကုိ်ငး်တိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် စစက်ိုငး်တုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၉၂)ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၃၂)ကမိ၊် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမများ 

(၁၉)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၁၈)ကမိ၊်  ေပါကက်ွဲမများ (၁၆)ကမိ ် ငှ့် 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ (၇)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂၀၂)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ် ှ (၂၀) ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂၉)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၃၅)ဦး 

အသီးသီး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများ ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ 

ေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း 

စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မေကွးတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် မေကးွတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂၁) ခ ု ြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ စ.က.စ ၏ 

အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၈)ကမိ၊် ေပါကက်ွဲမများ (၇)ကမိ ် ငှ့် 

စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမများ (၆)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် 

စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၂)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ် ှ (၈)ဦး အသီးသီး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ (၄)ဦး 

ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လုပ�်ကခံရံမများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ 

အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း စစေ်ကာငစ်ီ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် 

အများဆံုး ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

မ�ေလးတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် မ�ေလးတုိငး်အတွင်း၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၅၁)ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမများ 

(၁၅)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ် များ (၁၅)ကမိ၊် စ.က.စများ 

လုပ�်ကခံရံမများ (၁၂)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများ (၇)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲ 

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

ြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၃၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ

(၂၀)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၀)ဦး ငှ့် အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ် ှ (၉)ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံများေကာင့် 

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

အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုး ခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ရနကု်နတ်ိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွနလ်၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ရနက်နုတုိ်ငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၄၉)ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမများ 

(၂၅)ကမိ၊် စ.က.စများ လုပ�်ကခံရံမများ (၁၇)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ 

အကမး်ဖကမ် များ (၆)ကမိ ် ငှ့် လကန်ကက်ိုငခ်ခုမံ (၁)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျား အတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၅)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများ 

ဘကမ် ှ (၂)ဦး အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁၄)ဦး ငှ့် အရပသ်ား 

ြပည်သူများဘကမ် ှ (၇)ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လုပ�်ကခံရံမများေကာင့် စ.က.စများ 

အများဆံုး ေသဆံုးခဲ့ပးီ အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ် 

များေကာင့် အများဆံုးကျဆံုးခဲ့သည်။ 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ဧရာဝတတီိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ်ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ဧရာဝတီတုိငး်အတွင်း၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၂၇) ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမများ 

(၁၆)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၅)ကမိ၊် စ.က.စများ 

လုပ�်ကခံရံမ (၃)ကမိ ်ငှ့် စ.က.စ အချငး်ချငး် ပစခ်တ်မများ (၃)ကမိ ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ(၃)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ

(၁၈)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပးီ စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ (၁)ဦး ငှ့် အရပသ်ားြပည်သူများဘကမ် ှ

(၁၅)ဦး ဒါဏရ်ာရရှိခဲ့သည်။ လုပ�်ကမံများေက.င့် စစေ်ကာငစ်ဘီကမ် ှ အများဆံုး 

ေသဆံုးခဲ့ပးီ ြပည်သူများဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး 

ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 

 

ပခဲးူတိုငး်အတငွး်ြဖစပ်ာွးခဲ့ေသာ တိုက်ပွဲများငှ့် ပဋပိကြဖစစ်ဥမ်ျား 

(၂၀၂၁ ခုစှ ်ဇွနလ် ၁ ရက ်မ ှ၃၀ ရက ်အထိ) 

  

၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် ပခဲးူတုိငး်အတွငး်၌ 

လကန်ကက်ိုငတုိ်ကပ်ွဲများငှ့် ပဋိပကြဖစစ်ဥေ်ပါငး် (၁၃)ခ ုြဖစပ်ာွးခဲ့ပးီ ေပါကက်ွဲမများ 

(၇)ကမိ၊် စ.က.စ ၏ အရပသ်ားများအ ေပ အကမး်ဖကမ်များ (၃)ကမိ၊် လကန်ကက်ိုင ်

ခခုမံများ (၂)ကမိ ် ငှ့် စ.က.စအချငး်ချငး် ပစခ်တ်မ (၁)ကမိ် ြဖစပ်ာွးခဲ့သည်။ 

အဆိုပါြဖစစ်ဥမ်ျားအတွငး် စစေ်ကာငစ်ီ ဘကမ် ှ (၉)ဦး ေသဆံုးခဲ့ပးီ (၃)ဦး ဒါဏရ်ာရ 

ရှိခဲ့သည်။ လကန်ကက်ိုငခ်ခုံမများေကာင့် စ.က.စများ အများဆံုးေသဆံုးခဲ့ပးီ 

အရပသ်ားြပည်သူများ ဘကမ်လှည်း စ.က.စ၏ အကမး်ဖကမ်များေကာင့် အများဆံုး 

ကျဆံုးခဲ့သည်။ 

 

  



• ေဖာြ်ပပါအချကအ်လကမ်ျားသည ် ြပညတွ်ငး်သတငး်မဒီီယာ (၃၀) မ ှ တရားဝငထု်တြ်ပန်ထားေသာ သတငး်များကို 

အေြခခ၍ံ ြပစုထားြခငး်ြဖစ်ပါသည။် အဆိုပါကန်ိးဂဏန်းမျာသည ်အကန်အသတရ်ှိပးီ ေြမြပငအ်ချကအ်လကမ်ျားအရ 

ယခေုဖာြ်ပထားသညထ်က ်ပိုများုိငပ်ါသည။် 
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၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇွန်လ၊ ၁ ရကမ် ှ ၃၀ ရက ် အတွငး် တနသာရီတုိငး်အတွငး်၌ 
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