
ဒီဇင်ဘာလူထအုာားကစာားလှုပရ်ှာားမှုအထမိ်ားအမှတ် ဝတထုတို၊ ဆ ာင်ားပ ား၊ ကဗ ာနှင့်် ဓ တ်ပ ုပပိုင်ပ ွဲ 

 ုရရှိသူမ ာားအာား  ုခ ာီးမမြှင့််ပ ွဲအခမ်ားအန ား က င်ားပမည ်

နေပြည်န  ်၊ နေနေ ်ဝါရီ (၁၆) ရက်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘ လူထအု ားကစ ားလှုြ်ရှ ားမှု ဝ ထု  ု၊ န  င်ားြါား၊ ကဗ  နှင့်် 

ဓါ ်ြ ုပြ ု င်ြ ွဲမ  ား ေ  ်နခေါ်ယှဉ်ပြ ုင်ခွဲ့်ရ  ဝ ထု  ု(၃၆) ြုဒ်၊ န  င်ားြါား(၅၅) ြုဒ်၊ ကဗ  (၃၇) ြုဒ်နှင့်် 

ဓါ ်ြ ု(၁၆၄) ြ ု  ိုု့ ဝင်နရ က်ယှဉ်ပြ ု င်ခွဲ့်ကကသည်။ 

 ပြ ုင်ြ ွဲဝင်မ  ား၏ ဝတထုတိုပြ ုငြ် ွဲ  င် ဦားဇင်မင်ားဝင်ား က  ဘဝဆမပားလမ်ားဆပေါ်မှာ  ပေင့်် ပထမ၊ 

ဦားရွဲည န့်် (ခက်န ယ်-နတ်ဆမာ်)က ယ သုလင်ားဆမမမှာဆဝတွဲ့်နှငာ်း ပေင့်် ဒုတိယ၊ ဦားဆအာင် န်ားမင်ား 

(ဆမာင်ဆမာင် န်ားမင်ား) က တကယ်လပု်အဟုတ်မြစ်တယ်  ပေင့်် တတိယ၊ ဦားပငိမ်ားခ မာ်း (ကိုလင်ား-

ဆမတတာရပ်ဝနာ်း)၊ ဦား န်ားဦား (မင်ားလမပည့််-ဟာားခ ား)၊ မဆမနှငာ်းသန့်် (နှင်ားပ င့််ခိုင်-ဒာူးယာား)၊ ဦားဆက ာ်ဆက ာ် 

(မဆန သစ်-ပခုကကူ)၊ ဗိုလ်ကကီားခင်ဆမာင်ဆက ာ် (ရွဲမ န်ဆက ာ)်   ုို့က နှစ်သိမ့်် ု၊  

ဆ ာင်ားပ ားပြ ု င်ြ ွဲ  င် ဆဒေါ် ုမမတမ် န်ထာူး ( ုမ န်ထာူး-ဆ ားဘက် ုိငရ်ာ) က 

မူားယစ်ဆ ားဝ ားပဆပ ာက်ဆရား အာားကစာားနငှ့်် ကုသဆပား ပေင့်် ပထမ၊ ဦားထိန်လင်ား (လင်ားအရုဏ်ဦား-ပွဲခူား) 

က က နာ်းမာကက ့်ခိုင်ဆစြို့်ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာား ကစာားပ  ပေင့်် ဒတုိယ၊ ဆဒေါ်မမင့််မမင့််ဆထ ား 

(ဆထ ားငယ်ငယ်ခ စ်-မနာ်းတကကသုိလ်) က က န်ားမာကက ့်ခိုင်ဆစြို့်ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှာား ကစာားပ  ပေင့်် 

တတိယ၊ မဆမမမတ်သူ၊ ဆဒေါ်သင်ားသင်ားဇင် (ဇင်-ရန်ကနု်တကကသုိလ်)၊ ဗိုလ်ကကီားလ င်ဘိဘုိုဆအာင် 

(ကိုလ င်ဘို-ဆမ့်ဆ ား)၊ ဆဒေါ်ခိုင်ဝ ဝ ဆက ာ် (ခိုင်ဝ ဆက ာ်-ဆဘာဂဂုဏ်)၊ ဦားဆ ားဆအာင ် (ဆအာင်ဆ  ထက်-

ဆခ ားပမိုြို့ဆတာ်)   ုို့က နှစ်သိမ့်် ု၊  

ကဗ ာပြ ုင်ြ ွဲ  င ် ဦားခင်ဆမာင်ထ နာ်း (မင်ားဆသ ားန ယ်-ဇီားကုန်ား)  က တစမ် ို ားသာားလ ာုးက နာ်းမာဆရား 

လူထုအာားကစာားမမြှင့််တင်ဆပား ပေင့်် ပထမ၊ ဦားဆနထ ဋ်ဆအာင် (ဆနဇင်-ဆပ က်ဆခ င်ား) က ဆရွှေဆခတ်သုိ့် ပေင့်် 

ဒုတိယ၊ ဦားမင်ားထက်ဆအာင် (မငာ်းထကဆ်အာင်-ဆမမာင်ားမမ) က လ နစ် ာအက ို ားမ ာား ကာယပညာနှင့်် 

အာားကစာား ပေင့်် တတိယ၊  ဦားလှဆင  (အညာသာားဘထူား- က ာားတက်ဆမမ)၊ ဦားတင် ုိင် (နနာ်းတငရ်င်-

ပခုကကူ)၊ ဦားဆအားဝင်ား (မင်ားသစ်ဝင်ား- ဆက ာက်တ ခ ား)၊ ဦားသိနာ်းဆဇာ် (ကကညသိ်န်ားဆဇာ်)၊ ဦားသိန်ားဇ  

(ဆန ဦားဆမာင်- ပခကုကူ)   ုို့က နစှ်သိမ့်် ု၊  

ဓ တ်ပ ုပြ ုင်ြ ွဲ  င် လိှုင်သန်ားတင့်် (ကိုရငထ် န်ား-သီလဝဆမမ) က ပထမ၊ နန့််ရငှ်ားခိငု်(မပန်ကကာားဆရား) 

က ဒုတိယ၊ ရွဲလင်ားထ န်ား (လှသရြူ၊ မနတဆလား) က တတိယ၊  မင်ား က်ပိငု် (မပည့််စ ု) က နှစ်သိမ့်် ု (၁)၊ 

ဆအာင်မင်ားဦား က နှစ်သိမ့်် ု(၂)၊ ဆအာင်ဆက ာ်ထ န်ား (ဆအာင်ဆက ာ်မငာ်း) က နှစ်သိမ့်် ု (၃)၊ 

အထူား ုမ  ားအပေစ်  ဆအာင်ဘနု်ားမမတ်(မနတဆလား)၊ ဆအာင်ဆက ာ်ထ နာ်း (ဆအာင်ဆက ာ်မင်ား)၊ 
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ခ ိုသက်လင်ား(သုန်)၊ ဆအားလ င်ဦား (လ င်ဦားဆမာင်-တမာဆမမ)၊ ရွဲလင်ားထ န်ား (လှသရြူ-မနတဆလား)၊ 

မင်ား က်ပိငု် (မပည့််စ ု)၊ ထ န်ားထ န်ားဝင်ား (မပန်ကကာားဆရား)   ုို့က အသီားသီား    ်ခူားရရှ ခွဲ့်ပြီား  

လ ် နလ အနပခအနေအရ အ ုမီခရေွ် ကူားစက်မှုပမင့််မ ားနေသည့််အ  က ်  ုခ ာီးပမြှင့််ြ ွဲ 

အခမ်ားအေ ားအ ား က င်ားြပြုလုြ်ပခင်ား မပြုန  ့်ဘွဲ  ုရရှ သူမ  ားထ   ုနကကားနင မ  ားအ ား လ ွဲနပြ င်ား 

နြားအြ်သ  ားမည်ပေစ်နကက င်ားသ ရှ ရပြီား  ုရရှ သူမ  ားအနေပေင့်် နင လက်ခ မည့်် ေုေ်ားေ ြါ ်၊ K-Pay 

Account, Wave Account, ဘဏခ် ွဲအမည်မ  ား၊ မှ ်ြ ု င်ေ ြါ ်နှင့်် အမည်  ိုု့အ ား လူထု 

အ ားကစ ားနှင့််ြည နြားဌ ေခ ွဲ ေေု်ားေ ြါ  ် ၀၉-၂၅၀၈၄၈၅၁၂ ထ  Message နြားြ ုို့ကကရေ်နငှ့်် Message 

မှ ားယ င်ားနြားြ ုို့မှု ပေစ်ြ  ား၍ နင လ ွဲမနရ က်ြါက က ယက ရှင်မ  ား၏   ဝေ်သ ပေစ်နကက ငာ်း 

သ ရှ ရြါသည်။ 



d:\news\8. announcement\2021 dec news (prize).docx 

 


