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၁ နပ  ွား (ခ ေါ်) က ိုညီညီဦွား က  ွား ၃၂ ဦွားလှခ  ခေခေ ော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား

၇၅ လမော်ွား၊ ၃၇ 

လမော်ွားနှ္  ော် ၃၈ 

လမော်ွားကက ွား

မန္တခလွား

အသကော် ၃၂ နှ္စော်ရှ ပပီဖေစော်ခသ  က ိုနပ  ွား 

(က ိုညီညီဦွား) သညော် 

မန္တခလွားပမ  ြို့ည၌က ွားတ ိုကော်မှု 

ခကက   ော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၂ ဖမသ  ြို့သ  ြို့  ို ော် မ ၁၉ ဦွားမ ော်ွားလ  ော် ခေခေ ော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခနဖပညော်ခတ ော်

ခလွားက  ော်ွားခတ  ော်၊

ခအ ကော်ပ ို ော်ွား 

ခပါ ော်ွားခလ  ော်ွားခရအ

ာ ာွားလျှပော်စစော်ပခရ 

ဂ ကော်Hlaykhwinta

ung, Lower 

Paunglaung 

Hydro Power 

Project

ခေယ  သီရ ခနဖပညော်ခတ ော်

ခေခေ ော်ဝါရီ ၉ ရကော် ခနဖပညော်ခတ ော် 

သခဖပကိုနော်ွားဝ ို ော်ွားတ  ော် 

ပ  မော်ွား  မော်ွားစ  ဆန္ဒဖပခနစဉော် 

တပော်မခတ ော်စစော်ခကက  ော်ွားဘကော်မှ ခရပ ိုကော်၊ 

ရ ဘ က ညော်ဆ  

လကော်နကော်  ယမော်ွားမ  ွားအသ ိုွားဖပ ၍ ပစော် တော်ရ  

ဒဏော်ရ ရရှ သူခလွားဦွားရှ    ပါသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့အနကော် အသကော် ၂၁ ရွယော်ရှ ခသ  

ဖမသ  ြို့သ  ြို့  ို ော်သညော် 

ခ ါ ော်ွားက ိုခသနတော်မှနော်   သဖေ  ော် 

ခဆွားရ ိုသ ိုို့ပ ိုို့ခဆ  ော်   ရ  ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃ ခနခနဝ ော်ွားထကော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ပမ တော်၊ 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား
ပမ တော် တနသသ ရီ

ဖေဖေ ော်ဝါရီ ၁၅ ရကော်ဖ ေ့ ညဖ ခငော််းတငွော် 

အသကော် ၁၈ နစှော်ရှှိပ ီဖေစော်ဖသ  

ကှိိုဖ ဖ ဝငော််းထကော်သညော် တ သသ ရီတှိိုငော််း 

ပ ှိတော်ပ ှိ ြို့တငွော် ညကငော််းဖစ ငေ့ော်ရငော််း 

ဖခါငော််းရှိိုကော်ခရံ၍ ဖသဆံို်းခ ေ့သညော်။  

၄
သကော်န  ော်ဝ ော်ွား (ခ ေါ်) 

မ ော်ွားမ ော်ွား
က  ွား ၃၇ ဦွားခမ  ော်စနော်ွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကမော်ွားန ွားလမော်ွား၊ မန္တခလွားပမ  ြို့ ၄၁ လမော်ွားန ွား မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ  ော် လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက 

အ ဏ သ မော်ွားမှုဆနို့ော်က  ော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှုတ  ော် 

ပါဝ ော်ခသ  အလိုပော်သမ ွားမ  ွားအ ွား 

ေမော်ွားစီွားဖ  ော်ွားက ိုရပော်တနို့ော်ရနော် စခနခနို့က  

သခဘသ က  ော်ွားတ  ော်ဆန္ဒဖပ   ရ  

အကကမော်ွားေကော်မှုမ  ွားဖေစော်ပ  ွား   သညော်။ 

က ိုသကော်န္ ို ော်ဝ ော်ွား ( ) မ ော်ွားမ ော်ွားဆ ိုသူသညော် 

ခန ကော်ခက  နှ္  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

ခသနတော်ထ မှနော်ပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။



၅ ခဝယ ထ နော်ွား က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကမော်ွားန ွားလမော်ွား၊ မန္တခလွားပမ  ြို့ 42 လမော်ွားန ွား မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ  ော် လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက 

ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ  ွားက ို ခသနတ််မ  ွားဖေ  ော် 

ပေ     ော်ွားပစော် တော်   သညော်။ 

အ ဏ သ မော်ွားမှုဆနို့ော်က  ော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှုတ  ော် 

ပါဝ ော်ခသ  အလိုပော်သမ ွားမ  ွားအ ွား 

ေမော်ွားစီွားဖ  ော်ွားက ိုရပော်တနို့ော်ရနော် စခနခနို့က  

သခဘသ က  ော်ွားတ  ော်ဆန္ဒဖပ   ရ  

အကကမော်ွားေကော်မှုမ  ွားဖေစော်ပ  ွား   သညော်။ 

ခမ  ော်ခဝယ ထ နော်ွားဆ ိုသူသညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုခသနတော်ထ မှနော်ပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။

၆ ကကညော်စ ိုွား က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကမော်ွားန ွားလမော်ွား၊ မန္တခလွားပမ  ြို့ 43 လမော်ွားန ွား မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

အသကော် ၃၈ နှ္စော်အရွယော်ဦွားကကညော်စ ိုွားသညော် 

မန္တခလွားပမ  ြို့ ကမော်ွားန ွားလမော်ွားတ  ော် 

ဆန္ဒဖပစဉော်အတ  ော်ွား ရ ိုကော်နှ္ကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခ ါ ော်ွားဒဏော်ရ ခကက   ော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၇ တ ော်ထ ဋော်ဟ နော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား (တ) ၁၅ ရပော်က ကော်၊ ရနော်ကိုနော်
(တ) ၁၅ ရပော်က ကော်၊

 ရနော်ကိုနော်
ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်ပမ  ြို့၊ ခရွှေဖပညော်သ ပမ  ြို့နယော်၊ တ/၁၅ 

ရပော်က ကော်တ  ော် ညက ော်ွားခစ   ော်စဉော် 

ဖေတော်သ  ွားခသ ရ က ွားခပေါ်မှ ခ ါ ော်ွားက ို 

ခသနတော်ဖေ  ော် သ ိုွား  ကော် ပစော်သတော်     ရသညော်။

၈ ရ ေ ခအ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မန္တခလွား၊ ရတန ပ ို 

ဖပညော်တ  ော်ွားဆကော်သ ယော်ခရွား 

သခဘသ က  ော်ွား

မန္တခလွား မန္တခလွား

အသကော် ၂၆ အရွယော် က ိုရ ေ ခအ  ော်က ို 

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀ ရကော်တ  ော် 

လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက 

ရကော်စကော်စ  နှ္ မော်န ော်ွားခနစဉော် ဒူွားခ ါ ော်ွားက ို 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်      ရသညော်။  

ပေ     ော်ွားနှ္ မော်န ော်ွား ဖ  ော်ွားက ို မန္တခလွားရတန ပ ို 

သခဘသ က  ော်ွားတ  ော် ဖပ လိုပော်   သညော်။ 

ထ ိုဒဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား 

ပိုသ မော်ကကီွားပမ  ြို့နယော် မန္တခလွားစစော်ခဆွားရ ိုတ  ော် 

ခဆွားကိုသမှုမခပွားဘ  ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၄ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခသဆ ိုွား   သညော်။



၉
ခက  ော်ထကော်  ို ော် (ခ ေါ်) 

ခက  ော်ထကော်ခ ါ ော်ွား
က  ွား ၃၀

ဦွား  ော်ခမ  ော်ခအွား

 + 

ခဒေါ်စနော်ွားစနော်ွားခအွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁
အလိုပော်သမ ွားအေ  ြို့အစ

ညော်ွား

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ လမော်ွားမ, 

မန္တခလွား

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃ 

လမော်ွားမ, မန္တခလွား
ခက  ကော်စညော် မန္တခလွား

က ိုခက  ော်ထကော်ခ ါ ော်သညော်ဆ ို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ  လို

ပော် နော်ွားလိုပော်က ို ော်သူဖေစော်ပပီွား မန္တခလွားပမ  ြို့ 

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် ဆန္ဒဖပသ  ွား   ရ 

 စစော်သ ွားန ို့ ရ မ  ွားက ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ  ွားက ို 

ပေ     ပစော် တော်ခနစဉော် 

ရ ော်ဘတော်က ိုခသနတော်ထ မှနော်   ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။   
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၁၀ ေီသနော်ွား @ ခန ော်  ို က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ထ ွားဝယော်ပေ     ော်ွားမှု ပိုခဂါေ နော်ရွ ၊ ခရဖေြူ ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော်စစော်သ ွားမ  ွားက 

က ညော်အစစော်မ  ွား ဖေ  ော် ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  

ခလွားဦွားခသဆ ိုွား   သညော်။ ခသဆ ိုွားသူမ  ွား 

အထ တ  ော် ခရဖေြူပမ  ြို့နယော် ပိုခဂါေ နော်ွားရွ ခနသူ

 အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော်ရှ ပပီဖေစော်ခသ  

ခေသနော်ွား ( ) ခန ော်  ိုဆ ိုသူလညော်ွား ပါဝ ော်   သညော်။

 ည ဘကော်န ကက ွားခအ ကော် က ညော် ဝ ော်   ပပီွား 

မယော်ဒီလနော်ွားခဆွားရ ိုတ  ော် ခသဆ ိုွား   သညော်။



၁၁ သနော်ွားဝ ော်ွား က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ထ ွားဝယော်ပေ     ော်ွားမှု
ကရကော်ဖပ ော် 

ခဖမ ကော် ရပော်က ကော်
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော်စစော်သ ွားမ  ွားက 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွား    သညော်။ က ိုသနော်ွားဝ ော်ွားသညော် 

ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့ ခ ွားခတ  ော်ဘကော်လမော်ွား နှ္  ော် 

ဗ ိုလော်   ပော်လမော်ွားခထ   ော်အနီွားတ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် လ က ခနစဉော် 

ရ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက   မီသယော်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား

 ထ ွားဝယော်ရ စ နော်ွားအ   ပော်တ  ော် 

ဗ ိုကော်ပ   ော်ထ ကော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၂ လ  ော်လ  ော်ဦွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ထ ွားဝယော်ပေ     ော်ွားမှု ပ ိုကျွနော်ွားရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော်စစော်သ ွားမ  ွားက 

က ညော်အစစော်မ  ွား ဖေ  ော် ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  

ခလွားဦွားခသဆ ိုွား   သညော်။ က ိုလ  ော်လ  ော်ဦွားလညော်ွား

 အပါအဝ ော်ဖေစော်သညော်။ က ိုလ  ော်လ  ော်ဦွားသညော် 

ဆန္ဒဖပသူခတ ရ ြို့ခရှြို့ဆ ိုွားတနော်ွား တ  ော်ရှ ခန   ပပီွား 

သ ဖပ ွားက ထ ွားခသ ော်လညော်ွား 

သ ဖပ ွားက ိုခေ ကော်ဝ ော်ပပီွား က ညော်ဆနော်ဟ  

ရ ော်ဘတော်ကခန 

ခန ကော်ခက  ခအ ကော်ဘကော်ထ  

ပ   ော်ထ ကော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၃ ဗည ွားခအ  ော် က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ထ ွားဝယော်ပေ     ော်ွားမှု
ခလ  ော်ွားလ ို/ခက  

ကော်စ ော် ရွ 
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော်စစော်သ ွားမ  ွားက 

က ညော်အစစော်မ  ွား ဖေ  ော် ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  

ခလွားဦွားခသဆ ိုွား   သညော်။ ထ ိုအထ တ  ော် 

ခလ  ော်ွားလ ပမ  ြို့နယော် ခက  ကော်ဆညော်ရွ ခနသူ 

က ိုဗည ွားခအ  ော်လညော်ွား ပါဝ ော်   သညော်။ 

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား 

ထ ွားဝယော်ဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုတ  ော် ခသဆ ိုွား   သညော်။



၁၄ ဟ နော်ွားထ ဋော်ခအ  ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဘ၀ဖမ  ော်၊ 

ခလွားခထ   ော်ကနော်လမော်ွား၊ 

သယသနော်ွားကျွနော်ွားပမ  ြို့

၇၁ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့ 

သကသနော်ွားကျွနော်ွားစ ဖပခ ွားအနီွား ဘဝဖမ  ော်မှတော်တ ို ော်

 အနီွားတ  ော် ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ  ွားက ို စစော်တပော်က 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  အသကော် ၂၃ နှ္စော်အရွယော် 

က ိုဟ နော်ွားထ ဋော်ခအ  ော်ဆ ိုသူသညော် 

က ိုယော်ဝနော်ခဆ  ော် ေနီွားဖေစော်သူနှ္  ော် အတူရှ ခနစဉော်

 

လညော်ပ ော်ွားက ိုက ညော်ဆနော်ထ မှနော်က ယော်လ နော်   သ

ညော်။

၁၅ တ ော်န္  ြို့ရီ၊ ခဒေါ် မ ၅၉ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ဆရ မ
ဆရ ၊ဆရ မသပ တော်၊ 

ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော်
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

အသကော် ၅၉ နှ္စော်အရွယော် 

ဆရ မခဒေါ်တ ော်န္  ြို့ရီသညော် ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ 

ရကော်ခနို့ ကကည ော်ဖမ  ော်တ ို ော်ပမ  ြို့နယော် 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားပည ခရွားမှြူွား ခရှြို့တ  ော် ဆန္ဒဖပေ ိုို့ 

ခစ   ော်ဆ ို ော်ွားခနစဉော် 

စစော်က ွားနှ္စော်စီွားခရ ကော်ရှ လ ပပီွား မ ကော်ရညော်ယ ိုဗ ိုွား

 ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  

လကော်ခမ  ော်ွားက ိုခသနတော်က ညော်ဆနော် ထ မှနော်ပပီွား

 နှ္လ ိုွားခရ ဂါခေ ကော်ပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၆ ေ ော်လ ော်ွားထကော် က  ွား ၂၀
ဦွားတ  ော်လ  ော် + 

ခဒေါ်ဖမ  ော်ဖမ  ော်မူ
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အလိုပော်သမ ွား လှညော်ွားတနော်ွား၊ ကမ ရွတော် အ ော်ွား၀ရွ က   ကော်ထ ို မ နော်

အသကော် ၂၀ အရွယော် 

ခမ  ော်ေ ော်လ ော်ွားထကော်သညော် 

လှညော်ွားတနော်ွားသပ တော်စစော် 

ခကက  ော်ွားတ  ော်ပါဝ ော်   ပပီွား ရ  နှ္  ော် စစော်တပော်မ  ွားက

 ပစော် တော်နှ္ မော်န ော်ွားမှုဖေစော်   သညော်။  

လှညော်ွားတနော်ွားကမ ရွကော် ၆ လမော်ွားထ ပော်တ  ော် 

သစော်သ ွားဒ ို ော်ွားဖေ  ော် က က ယော်ခနစဉော် 

က ညော်ဆနော်သညော် ဒ ို ော်ွားက ိုခေ ကော်ထ ကော်က  

မ ကော်လ ိုွားခပါကော်ထ ကော် ခ ါ ော်ွားက ိုထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။



၁၇ ညီညီခအ  ော်ထကော်န္ ို ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား လှညော်ွားတနော်ွား၊ ကမ ရွတော် ခလှ ော်က ွား ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

က ိုညီညီခအ  ော်ထကော်န္ ို ော်သညော် 

ရနော်ကိုနော်အခန ကော်ပ ို ော်ွားတကကသ ိုလော်တ  ော် 

ဖမနော်မ စ ဘ သ ရပော်က ိုသ ော်ယူခနသည ော် 

တကကသ ိုလော်ခက   ော်ွားသ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ 

လှညော်ွားတနော်ွားသပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားတ  ော်ပါဝ ော်သူလ

ညော်ွား ဖေစော်သညော်။ ကမ ရွတော် အမှတော် ၅ 

အထကော်တနော်ွားခက   ော်ွားဆ ို ော်ွားပိုတော်ခရှြို့ 

တ  ော်ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို ခသနတော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၈ ခမ  ော်စ ိုွား @စညော်သူစ ိုွား က  ွား ၁၆
ဦွားခ ွားခအ  ော်+ 

ခဒေါ်လှလှစ 
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဗဟ ို ကမော်ွားန ွားလမော်ွား ပေ     ော်ွားမှု

မခန ော်သို  ၁  

လမော်ွားZaingganine

 North ward

ပ  ူွား ပ  ူွား

အသကော် ၁၈ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်စ ိုွားသညော် 

ပ  ူွားပမ  ြို့ ေ ို ော်ွားဂန္ ို ော်ွားခဖမ ကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ပ  ူွားတ တ ွားခပေါ်တ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၉ ကကညော်လ ှု ော်မ ော်ွား@ခဂါ ော်ွားကကီွား က  ွား ၁၈
ဦွားခေ ော်ရီ+ 

ခဒေါ်ရီဖမ  ော်
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဗဟ ို ကမော်ွားန ွားလမော်ွား ပေ     ော်ွားမှု

မေ ော် ၁ လမော်ွား၊ 

အ ိုွားခလွားစို၊ 

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်က 

ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

အသကော် ၁၈ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ကကညော်လ ှု ော်မ ော်ွား

 ( ) ခ ါ ော်ွားကကီွားဆ ိုသူသညော် မေ ော်ွား ၁ လမော်ွား 

အ ိုွားခလွားစိုပ ို ော်တ  ော်ခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။  

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပ  ူွားတ တ ွားခပေါ်တ  ော် က ညော်ဆနော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၂၀ ခနမ   ွားဦွား @ခနလ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၃၄ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူသပ တော်
အမှတော် ၃ လမော်ွား၊ ၃

 ရပော်က ကော်
ပ ိုကကြူ မခက ွား

ပ ိုကကြူပမ  ြို့ အမှတော် ၃ ရပော်က ကော်၊ ဂက  ော်ွား ၃ 

လမော်ွားခန ထ ော်တနော်ွားလမော်ွား ခဖမ ကော်ဘကော်သ ိုို့ 

ရ နှ္  ော်စစော်တပော်   တီကော်လ သညော်က ိုဖမ ော်၍ 

က ွားခဘွား၌ ပိုနော်ွားခနစဉော် ရ မှ 

ဘယော်ဘကော်ခပါ ော်ရ ော်ွားက ိုပစော် တော်ပပီွား 

ဂိုတော်ကဆ  က  ဗ ိုကော်က ို ထပော်ပစော်   သဖေ  ော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။



၂၁ ခမ  ော်ခမ  ော်ဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁
အလိုပော်သမ ွားအေ  ြို့အစ

ညော်ွား
မန္တခလွားသပ တော် ခက  ကော်စညော် မန္တခလွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားခမ  ော်ခမ  ော်ဦွားသညော် အလိုပော်သမ ွား 

သမဂဂအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက ို အ မော်ဖပနော်ကကေ ိုို့ 

စီစဉော်ညွှနော်ကက ွားခနစဉော် ၆၆ နှ္  ော် ၆၅ လမော်ွား 

အကက ွား ၄၁ လမော်ွားခပေါ်တ  ော် စစော်တပော်က 

က ညော်ဆနော်ဖေ  ော်ပစော် တော်   ရ  

ဆ ို ော်ကယော်ဦွားထိုပော်က ိုခေ ကော်ပပီွား 

ဦွားခ ါ ော်ွားထ က ိုက ညော်ဆနော်ဝ ော်ပပီွား ခနရ မှ ပ  

ခသဆ ို   သညော်။

၂၂ ခဒစီ @အပို မ ၃၂ ဦွားခမ  ော် ယော် ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၃၅ လမော်ွား၊ ၇၆ လမော်ွားမ ခထ   ော် ၃၄x၃၆ မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့ ညခန ၅

 န ရီအ   နော်တ  ော် စစော်တပော်နှ္  ော် 

ရ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက ၃၅ လမော်ွားတစော်ခလျှ ကော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်လ ိုကော်လ ပစော် တော်    သညော်။ 

ခဒေါ်ခဒစီ ( ) အပို သညော် 

လမော်ွားခဘွားတ  ော်လမော်ွားခလျှ ကော်ခနစဉော် 

အရပော်ဝတော်နှ္  ော်လူတစော်ဦွားက 

ခ ါ ော်ွားက ို   နော်ရွယော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားထ  မှနော်ပပီွားခသဆ ိုွား   သညော်။ ၆ 

နှ္စော်အရွယော်သ ွားခလွား တစော်ဦွားက နော်ရှ    သညော်။

၂၃ ေ ော်မ   ွားသူ @ abdul Rashi က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ကမော်ွားန ွားလမော်ွား၊ 

ခမ ော်လပမ   ော်သပ တော်
ခမ ော်လပမ   ော် မ နော်

အသကော် ၂၁ နှ္စော်အရွယော် က ိုေ ော်မ   ွားသူက ို 

ခမ  ော်လပမ   ော်ပမ  ြို့ ခ ွားကက  ဝ ို ော်ွား 

အနီွားမိုနို့ော်တီကိုနော်ွားအရပော် 

ရတန ထ နော်ွားပ  ရ ိုအနီွားတ  ော် လ ိုခ   ခရွားအေ  ြို့က 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်   သဖေ  ော် 

ခသဆ ိုွား   သညော်။



၂၄ ခက  ော်ွားဖပည ော်စ ို က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယော်သ ဂီသပ တော်

(L) ရပော်က ကော်၊ 

  ို ော်ခရွှေဝါလမော်ွား
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ညခနပ ို ော်ွား 

ဆတော်သ  ွားခက ွားရွ အနီွားတ  ော် ခတ စ မော်ွား 

ခက ွားရွ ထ ပော် က ွားလမော်ွားခဘွားတ  ော် 

ထ ို ော်ခနခသ လူ ယော်မ  ွားက စစော်အ ဏ ရှ ော် 

အလ ိုမရှ ဟို ခ က ွားခကက ော်ခနစဉော် စစော်က ွားခပေါ်မှ

 စစော်သ ွား မ  ွားဆ ော်ွားလ ပပီွား ကျွ ခက   ော်ွားရ ော်ွား 

ဂ မော်ွားခဆ  ခနသည ော် လူ ယော်နှ္စော်ဉီွားက ို 

ထ ိုွားကက တော်ရ ိုကော်နှ္ကော်   သညော်။ ထ ိုစဉော် အသကော် 

၁၆ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သီဟခေ ော် ( ) 

ခန  ော်ခန  ော်သညော် ထ ကော်ခဖပွား   သဖေ  ော် 

ခသနတော်နှ္  ော်ပစော် တော်   သညော်။ 

ထ ိုဒဏော်ရ နှ္  ော်ပ ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   ရသညော်။

၂၅ သီဟခေ ော် ( ) ခန  ော်ခန  ော် က  ွား ၁၆
ဦွားစ ိုွားဝ ော်ွား + 

ခဒေါ်သ ော်ွားသ ော်ွား  ို ော်
မတော်လ ၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား စကော်သ  ွားရွ အနီွား

စကော်သ  ွား အမှတော် 

(၅) ရပော်က ကော်
ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွား မခက ွား

မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ညခနပ ို ော်ွား 

ဆတော်သ  ွားခက ွားရွ အနီွားတ  ော် ခတ စ မော်ွား 

ခက ွားရွ ထ ပော် က ွားလမော်ွားခဘွားတ  ော် 

ထ ို ော်ခနခသ လူ ယော်မ  ွားက စစော်အ ဏ ရှ ော် 

အလ ိုမရှ ဟို ခ က ွားခကက ော်ခနစဉော် စစော်က ွားခပေါ်မှ

 စစော်သ ွား မ  ွားဆ ော်ွားလ ပပီွား ကျွ ခက   ော်ွားရ ော်ွား 

ဂ မော်ွားခဆ  ခနသည ော် လူ ယော်နှ္စော်ဉီွားက ို 

ထ ိုွားကက တော်ရ ိုကော်နှ္ကော်   သညော်။ ထ ိုစဉော် အသကော် 

၁၆ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သီဟခေ ော် ( ) 

ခန  ော်ခန  ော်သညော် ထ ကော်ခဖပွား   သဖေ  ော် 

ခသနတော်နှ္  ော်ပစော် တော်   သညော်။ 

ထ ိုဒဏော်ရ နှ္  ော်ပ ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   ရသညော်။

၂၆ ေ ော်က ိုက ိုခသ ော် က  ွား ၂၂ ဦွားေ ိုွား၀ + မထ ွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် အမှတော် ၁၉၊ စ ိုလ ိုွား ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့တ  ော် 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော် စစော်သ ွားမ  ွားက

 အ ော်အ ွားသ ိုွားပေ     ော်ွား   သညော်။ 

ထ ိုအထ တ  ော်က ိုေ ော်က ိုက ိုခသ ော် သညော် 

ခသနတော်ပစော်  ရမှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်က ခသဆ ိုွား   သညော်။



၂၇ မ   ွားန္ ို ော်လ ော်ွား @ေ ိုွားလ ော်ွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၈၄ လမော်ွားနှ္  ော် လမော်ွား ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမော်ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

ခမ  ော်မ   ွားန္ ို ော်လ ော်ွား( ) ေ ိုွားလ ော်ွား ဆ ိုသူသညော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား 

ပမ  ြို့ဆ ိုတ တ ွားခက ွားရွ သူခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။

 မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့ မန္တခလွား 

သပ တော်ခကက  ော်ွားတ  ော် ပါဝ ော်   ပပီွား 

ရ ော်ဘတော်ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခသဆ ိုွား    

သညော်။

၂၈ ကကညော်စ ော်လ ော်ွား @က  ွားရီှွား မ ၁၉ ခဒေါ်ခအွားခအွားဖမ  ော် မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၈၄ လမော်ွားနှ္  ော် လမော်ွား ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမော်ွား မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ ၈၄ လမော်ွားနှ္  ော် လမော်ွား ၃၀ တ  ော် 

ဆန္ဒဖပပ  ၌ အကကမော်ွားေကော်ပေ     ော်ွားမှု  ရက  

ဦွားခ ါ ော်ွားခသနတော်ထ မှနော် ခသဆ ိုွား   သညော်။

၂၉
ခနမ   ွားခအ  ော် @

ကိုလ ွားခလွား
က  ွား ၁၆ ဦွားလ ော်ွားဦွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မန္တခလွားသပ တော်

၅၈၊ 

  စစော်သ ွားလမော်ွားနှ္  ော်

 

ပ ြူခစ ထီွားလမော်ွားကက

ာ ာွား

ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား

   တော်ပ တော်ထ ွားတ   ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော် 

(ဃ)ရပော်က ကော်ရ ိုွားက ို ရ န ို့စစော်တပော်က လ ေ   ော်   နော်

 ပစော် တော်  ရ။

၃၀
ဖမ  ော်ဖမ  ော်ေ ော် @

ကကညော်လ ော်ွားခအွား
မ ၃၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ဆရ မ (စ ခရွားဆရ မ) မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားတ  ော်ပါဝ ော်   ပပီွား 

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော် 

ဆရ မတစော်ဦွားလညော်ွားဖေစော်သညော်။ 

ရ ော်ဘတော်တည ော်တည ော် ခသနတော်မှနော် 

အစ အ မော်ထ ပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၁ ခက   နန္ဒ ခအ  ော် မ ၂၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁
King & Queen 

ဟ ိုတယော်ဝနော်ထမော်ွား
မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ဖမဝတီရပော်တ  ော်ခနထ ို ော်ဖေစော်ပပီွား 

မ ိုရွ က နော်ပ ြူတ တကကသ ိုလော်ခက   ော်ွားသူ 

ခဟ  ော်ွားတစော်ခယ ကော်လညော်ွားဖေစော်သညော်။ 

ဖပညော်ခထ  ော်စိုလမော်ွား ဘိုရ ွားအနီွား 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွား  ရ၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွားထ ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၂ မ ော်ွား နို့ော်ခက  ော် @ ေ ိုွားသ က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မ ိုရွ သပ တော် နနော်ွားနဝနော်ရပော်က ကော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားတ  ော်ပါဝ ော်   သူဖေစော်ပပီွား

 စစော်တပော်နှ္  ော်ရ မ  ွားက 

အကကမော်ွားေကော်ပေ     ခန   နော်တ  ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ိုက ညော်ဆနော်မှနော် အစ အ မော်ထ ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၃ က ိုမ ိုွားခအ  ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

က ိုမ ိုွားခအ  ော်သညော် ဖမဝတီရပော်မှ 

က ြူရှ ော်ဆရ တစော်ခယ ကော်လညော်ွားဖေစော်သညော်။

 ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားသပ တော်ပေ        နော်တ  ော် 

ခပါ ော်နှ္  ော်ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။



၃၄ ခေ ော်သ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ခမ  ော်ခေ ော်သ နော်ွားခအ  ော်သညော် 

ထနော်ွားခတ ရပော်ခန အသကော် ၂၀ 

ဒိုတ ယနှ္စော်ခက   ော်ွားသ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ 

ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွား သပ တော်ပေ        နော်တ  ော် 

ဒဏော်ရ ရရှ ခသ  အမ   ွားသမီွားတစော်ဦွားအ ွား 

ကယော်တ ော်ရနော် ကက  ွားစ ွားစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

က ညော်မှနော်ပပီွားခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၅ န္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၄၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ သပ တော်ပေ     စဉော်  ဦွားခ ါ ော်ွားန ို့ 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်ခတ မှ  က ညော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား ပ     ော်ွားပပီွား

 ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၆ ခကေဝ ော်ွား က  ွား ၃၉
ဦွားခက  ော်ခဆ + 

ခဒေါ်ဝ ော်ွားခမ
မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ကဗ  ဆရ မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော် 

လကော်ပ ခတ  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သူဖေစော်သ

ညော်။ မ ိုရွ ပမ  ြို့၊ ဖပညော်ခထ  ော်စိုလမော်ွား၊ 

ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားအနီွား သပ တော်ပေ        နော်တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုက ညော်မှနော်ပပီွားခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၃၇ ခဝယ  @ ကနော် ျွနော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ ပမ  ြို့၊ ဖပညော်ခထ  ော်စိုလမော်ွား၊ 

ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားအနီွား သပ တော်ပေ        နော်တ  ော် 

ခသနတော်က ညော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၈ ခက  ော်ရ ခအ  ော် က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွားခန ကော်

 ခဆွားကိုသမှု  ယူစဉော် မတော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော်

 ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၉ ဟ နော်ွားထကော်ခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော် ရပော်က ကော် ၂၊ ၅ လမော်ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပမ  ြို့နယော် 

သိုဓမမ လမော်ွားမကကီွားခပေါ်တ  ော် ရ ၊ စစော်တပော်မ  ွားက

 မ ကော်ရညော်ယ ိုဗ ိုွားမ  ွား ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  ခမ  ော်ထကော်ခအ  ော်သညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုက ညော်ဆနော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်။ 



၄၀ ေ ိုွား  စော် က  ွား ၂၂ ဦွားဝ ော်ွားခမ  ော် မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်
၄၈ ရပော်က ကော်၊ 

ခဖမ ကော်ဒဂ ို
ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

က ိုေ ိုွား  စော်သညော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ၄၈ 

ရပော်က ကော်တ  ော်ခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။ 

ခဖမ ကော်ဥကကလ  ဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

စစော်တပော်နှ္  ော်ရ မ  ွားကဆန္ဒဖပပေ     ရ  

ခဖ ခထ ကော်က ိုခသနတော်ထ မှနော်လ ိုို့ 

ပတော်တီွားစညော်ွားခန   နော်တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုဆကော်မှနော်ပပီွား 

ဦွားခနှ္ ကော်ပ   ော်က ခသဆ ိုွား   သညော်။

၄၁ ရ ေ မ ော်ွား က  ွား ၂၀ ဦွားခ ွားဝ ော်ွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော် ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

စစော်တပော်နှ္  ော်ရ တပော်ေ  ြို့တ ိုို့ရ ြို့ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

လကော်ခမ  ော်ွားက ညော်မှနော်သူအ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ဆ  ခ ေါ်ခနစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ခသနတော်ထ မှနော်ပပီွား ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၄၂
အ က မ ိုွား (ခ ေါ်) 

အ က စ ိုွား
က  ွား ၂၅ ဦွား  ော်ခမ  ော်ဖမ  ော် မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်

တ တ ွားကကီွားရပော်က 

ကော်
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

ဘယော်ဘကော်ရကော်ဘကော်က ို ခသနတော်ထ မှနော် 

ပပီွားခသဆ ိုွား   သညော်။

၄၃ ေ  ထကော်စ ိုွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်
၄၂ ရပော်က ကော်၊ 

NDGN
ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

က ိုေ  ထကော်စ ိုွားသညော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ၄၂ 

ရပော်က ကော်တ  ော်ခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။ 

ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

ဒဏော်ရ ရရှ ခနသူတစော်ခယ ကော်အ ွား 

ကယော်တ ော်ခနစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၄၄ မ ော်ွားဦွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်
အမှတော် ၄၅၊ မ ဂ ၃

 လမော်ွား၊ ၂ ရပော်က ကော်
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ  ၂ ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

ခရသနို့ော်ပ ိုို့ သူဖေစော်သည ော် က ိုမ ော်ွားဦွားသညော် 

ဆီွားစပော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

၄၅ စညော်သူရှ နော် @ ဖမတော်သူရှ နော်ွား က  ွား ၁၈ ဦွားဖမတော်ခက  ော်သူ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်

ထဝမော်ွားဘ  

ရပော်က ကော်၊Htawinb

al ward, Thitsar 

pan street, (No 

80) lane

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ တ  ော် 

ရ ော်ဘတော်နှ္  ော်ခန ကော်ခက   

ခသနတော်နှ္စော်  ကော်ထ မှနော်ပပီွား မတော်လ ၄ 

ရကော်ခနို့တ  ော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၄၆ ထ နော်ွားခမ  ော် က  ွား ၄၇
ဦွားခဟမနော်ဒခယ 

 + ခဒေါ်    
မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်

 အမှတော် (၁၅၇) 

သစစ ပနော်ွားလမော်ွား၊ 

ဖမဥယ  ဉော်ခ  ၊ (L) 

ရပော်က ကော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

၃ရကော်ခနို့ 

ခဖမ ကော်ဥကကလ သပ တော်ပေ       ရစဉော်တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားထ မှနော်ပပီွားဒဏော်ရ ရ   သညော်။ ထ ိုို့ခန ကော်

 ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော်အတ  ော်ွား ၄ရကော်ခနို့ 

မတော်လတ  ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၄၇ ခေ ော်ခေ ော်မ ိုွား က  ွား ၃၆ ဦွားထ နော်ွားပ  မော်ွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ 

(J) ရပော်က ကော်၊ 

ဘ ိုမနော် ၁၃ လမော်ွား၊ 

အမှတော် (၄၉၉)

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ပစော်  ရ၍ အူ ထ ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခဆွားကိုသခနစဉော် မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခသဆ ိုွားသညော်။

၄၈ ခအ  ော်ဖမ  ော်ဖမတော် က  ွား ၁၉ ဦွားခေ ော်ေ ော်ဦွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

တကကသ ိုလော်ခက   ော်ွားသ ွား

၊ ဒိုတ ယနှ္စော် 

ပမ  ြို့ဖပအ ော်ဂ  ော်နီယ ၊ 

MTU၊ မခက ွား

မခက ွားသပ တော် စလ ော်ွား မခက ွား

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား  သ ွားအေနှ္စော်ခယ ကော်လ တော်ခဖမ ကော် 

ခရွားအတ ကော် စလ ော်ွားရ စ နော်ွား 

ခရှြို့တ  ော်ခတ  ော်ွားဆ ိုတ  အ   နော် ရ နှ္  ော်စစော်တပော်ရ ြို့

 အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှု 

ခကက   ော်ခ ါ ော်ွားက ိုက ညော်မှနော်ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၄၉ ထကော်ခဝထူွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခမ ော်လပမ   ော်သပ တော် ခမ ော်လပမ   ော် မ နော်

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့က ခမ ော်လပမ   ော်ပမ  ြို့  

သီရ ပမ   ော်ရပော်က ကော် ခရွှေလမော်ွား ၁ လမော်ွားထ ပော် 

ဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားခသနတော်ထ မှနော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၅၀ ေ ော်မ   ွားခမ  ော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားသပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ ကခလွားဆန္ဒဖပပ  တ  ော် 

ရ နှ္  ော်စစော်တပော်ရ ြို့ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

အဆိုတော်နှ္  ော်ခပါ ော်က ိုခသနတော်ထ မှနော်ပပီွား 

ထ ိုဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် မတော်လ ၃ ရကော် 

ခနို့တ  ော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၅၁ ခေ ော်မ   ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၁၁၁ လမော်ွား၊ ၄၈x၄၉ လမော်ွားကက ွား
မခန ော်ဟရီလမော်ွား၊ 

၅၂x၅၃ ကက ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ ၄၉ လမော်ွား ၁၁၁ လမော်ွားတ  ော် 

စစော်တပော်နှ္  ော်ရ တပော်ေ  ြို့၏ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ရ ော်ဘတော်အထကော်ပ ို ော်ွား 

လညော်ပ ော်ွားက ဉော်ထ မှနော်ခသဆ ိုွား   သညော်။

၅၂ န္ ို ော်မ ော်ွားက ို က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမခတ  ော်ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွား
၈၈ x ၅၃ လမော်ွား၊ 

မန္တခလွား
မန္တခလွား မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ ဖမခတ  ော်ခက   ော်ွားအနီွား 

ဖမခတ  ော်စစော်ခကက  ော်ွားတ  ော် 

အ ွားလ ိုွားထ ကော်ခဖပွားန္ ို ော်ရနော် 

သစော်တ ိုွားမ  ွားဖေ  ော်လမော်ွားပ တော်ခပွားရ ော်ွား 

ခဖ ခထ ကော်က ိုအပစော်  ရပပီွား 

အေမော်ွား  ရ   သညော်။ အေမော်ွား  ပပီွား 

ညှ ော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုခကက   ော်ခသဆ ိုွား   ရသညော်။



၅၃ နနော်ွားခဝခအ  ော် က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ 
ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ာ 
ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရွားစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီ (NLD) 

မခက ွားတ ို ော်ွား ပ   ော်ဖေြူပမ  ြို့နယော် 

ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ  

ရပော်ခက ွားဥကက ဦွားခထ ွားန္ ို ော်နှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏တူဖေစော်သူခမ  ော်နနော်ွားခဝခအ  ော်တ ိုို့က ို 

၅ရကော်ခနို့န နကော်ပ ို ော်ွား ၈န ရီခက  ော် နို့ော်က 

ကက    ို ော်ခရွားပါတီခထ ကော်  သူ ၁၅ဦွား နို့ော်က 

၎ ော်ွား ော်ွားတ ိုို့ပ ို ော် သစော်စကော်အခရှြို့တ  ော် 

ဓါွားဖေ  ော် ိုတော်မှုခကက   ော် ခသွားဆ ိုွားသ  ွားသညော်ဟို 

ဦွားခထ ွားန္ ို ော်၏ သ ွားဖေစော်သူမှခဖပ ကက ွား   သညော်။

၅၄ ခထ ွားန္ ို ော် က  ွား ၅၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ 
ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ာ 
ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရွားစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီ (NLD) 

မခက ွားတ ို ော်ွား ပ   ော်ဖေြူပမ  ြို့နယော် 

ခက   ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ  

ရပော်ခက ွားဥကက ဦွားခထ ွားန္ ို ော်နှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏တူဖေစော်သူခမ  ော်နနော်ွားခဝခအ  ော်တ ိုို့က ို 

၅ရကော်ခနို့န နကော်ပ ို ော်ွား ၈န ရီခက  ော် နို့ော်က 

ကက    ို ော်ခရွားပါတီခထ ကော်  သူ ၁၅ဦွား နို့ော်က 

၎ ော်ွား ော်ွားတ ိုို့ပ ို ော် သစော်စကော်အခရှြို့တ  ော် 

ဓါွားဖေ  ော် ိုတော်မှုခကက   ော် ခသွားဆ ိုွားသ  ွားသညော်ဟို 

ဦွားခထ ွားန္ ို ော်၏ သ ွားဖေစော်သူမှခဖပ ကက ွား   သညော်။

၅၅ သ နော်ွားဝ ော်ွား က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၆ မတော် ၂၁ ခနို့ေမော်ွားဆီွား  ရ ၂၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော်
လမော်ွားမခတ ော် ၁၀ 

လမော်ွား
လမော်ွားမခတ ော် ရနော်ကိုနော်

က ိုသ နော်ွားဝ ော်ွား သညော် လမော်ွားမခတ ော် ၁၀ 

လမော်ွားရနော်ကိုနော်တ  ော်ခနထ ို ော်ခနသူတဦွားဖေစော်ပပီွား 

မတော်လ ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရပော်က ကော်လ ိုခ   ခရွားခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

ေမော်ွားဆီွား     ရက  ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅(က) ဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ို     ရပါသညော်။ 

ဆီွား    ခရ ဂါအ  ရှ သူဖေစော်ပပီွား ခထ  ော်တ  ော်ွား၌

 လ ိုခလ ကော်သည ော် 

က နော်ွားမ ခရွားခစ   ော်ခရှ ကော်မှုမရရှ ခသ ခကက   ော်

 မလ ိုအပော်ပ အသကော်ဆ ိုွားရ ှုွား   ရပါသညော်။



၅၆   ော်ခမ  ော်လတော် က  ွား ၅၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁

၇ ရပော်က ကော်၊ 

ပနော်ွားပ တနော်ွားပမ  ြို့နယော်၏  

NLD ပါတီ ဥကက 

ရနော်ကိုနော် စစော်ခကက ခရွား စ ော်တ ပနော်ွားပ တနော်ွား ရနော်ကိုနော်

စခနခနို့ညတ  ော် လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက 

ရနော်ကိုနော်၊ ပနော်ွားပ တနော်ွားပမ  ြို့နယော်ရှ  

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီ၏ 

ဥကက အ ွား ဝ ော်စီွားေမော်ွားဆီွားပပီွားခန ကော် 

တနဂသခန္ ခနို့တ  ော် 

ဥကက ဖေစော်သူခသဆ ိုွား   ရသညော်။ အသကော် ၅၈ 

နှ္စော်အရွယော်   ော်ခမ  ော်လတော်၏ 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားသညော် တနဂသခန္ ခနို့မနကော်တ  ော်

 ပနော်ွားပ တနော်ွားရ စ နော်ွားမှ 

ခသဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွား 

မဂသလ ဒ ိုစစော်ခဆွားရ ိုမှ လ ယူရနော် 

သတ ော်ွားခပွား  ရသညော်။

၅၇ ခအ  ော်ဖမတော်လ ော်ွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ထီွားလ ော်ွား ထီွားလ ော်ွား ထီွားလ ော်ွား မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါ ရ ို ော်၊ 

ထီွားလ ော်ွားပမ  ၊ ဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုခရှြို့မှ  မတော်လ ၇

 ရကော် ည ၈ န ရီခလ ကော်က 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားမှ  

ပါဝ ော်သူတစော်ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွားရ ကခန 

ခဒသ  ခတ န ို့ ရိုနော်ွားရ ော်ွားဆနော် တော်ဖေစော်ပ  ွား   ပပီွား 

ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် ၁၉ 

နှ္စော်အရွယော် ခတ  ော်သ ွားလူမ   ွားတစော်ဦွားဖေစော်ခသ 

 က ိုခအ  ော်ဖမတော်လ ော်ွားသညော် 

ရ ော်ဘကော်က ညော်ခေ ကော်ထ ကော်ဒဏော်ရ န ို့ခသဆ ိုွား

   ပါတယော်။

၅၈ က ိုက ိုခလွား @    တ က  ွား ၆၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော်ကကီွားန ွားသပ တော် ခအ  ော်နနော်ွား က   ော်

ဦွားက ိုက ိုခလွား ( )     တ ွား၊ အသကော် 

၆၂နှ္စော်သညော် 

မူလတနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ တစော်ဦွားဖေစော်ပါသညော်။

 ၈ရကော်ခနို့ မတော်လတ  ော် 

ဖမစော်ကကီွားန ွားသပ တော်ပေ     ော်ွား   နော်၌ 

ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွားက ညော်ထ မှနော်၍ 

ပ     ော်ွားပပီွားခသဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၅၉ ေ ော်မ ော်ွားထကော် က  ွား ၂၂ ခဒေါ်ဥမမ စ နော် မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဖမစော်ကကီွားန ွားသပ တော် ခဖမ ကော်ရှမော်ွားစို က   ော်

မတော်လ ၈ရကော်ခနို့ ဖမစော်ကကီွားန ွားသပ တော်ပေ     စဉော်

 ခမ  ော်ေ ော်မ ော်ွားထကော် ( ) ေ ိုွားလ ိုွားသညော် 

သပ တော်ခမှ ကော်ဖပညော်သူမ  ွားက ို 

ဒ ို ော်ွားက က က ယော်ခပွားရ ော်ွား 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုက ညော်ဆ ထ မှနော်ပပီွားခသဆ ိုွား   သညော်။

၆၀ သီဟဦွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁ တကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ ေ  ပ ို ေ  ပ ို ဧရ ၀တီ

မတော်လ ၈ရကော်ခနို့ ေ  ပ ိုပမ  ြို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရသည ော် ဖပညော်သူမ  ွားက ို 

ဖပနော်လွှတော်ခပွားရနော်ခတ  ော်ွားဆ ိုစဉော် 

လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား၏ 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားမှုြို့ခကက   ော် အသကော် ၃၀အရွယော်

 က ိုသီဟဦွားသညော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခဆွား နော်ွားသ ိုို့ပ ိုို့စဉော် လမော်ွား၌ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၆၁ ခေ ော်ဖမတော်လ ော်ွား က  ွား ၄၆
ဦွားစ နော်ထ နော်ွား+ 

ခဒေါ်စ နော်ည နို့ော်
မတော်လ ၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၉၊ ၂၀၂၁ ခရွှေဖပညော်သ  (NLD) ရနော်ကိုနော် စစော်ခကက ခရွား စ ော်တ 

၉/၁၄၇၊ 

ဖမမဉ္ဇြူလမော်ွား၊ ၂၅ 

ရပော်က ကော်၊ 

ဘ ိုကိုနော်ွားရှညော်

ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

ခရွှေဖပညော်သ  NLD ပါတီဝ ော် စိုသကော်ခမ ွားသ ပပ မှ

 ဦွားခေ ော်ဖမတော်လ ော်ွားက ို စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က မတော်လ

 ၈ ရကော်ခနို့ညပ ို ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွားပပီွား မတော်လ ၉ 

ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် အ

ခလ  ော်ွားထိုတော်ယူရနော်ခဖပ ဆ ို   သညော်။ ယ

ခနို့တ  ော် ဦွားခေ ော်ဖမတော်လ ော်ွား၏န ခရွား

ခဆ  ော်ရွကော်ရ  အခလ  ော်ွားမှ  

အလ နော်အမ ော်ွားနှ္ ပော်စကော်ထ ွားသည ော်ဒဏော်ရ မ  ွားနှ္

  ော် ရိုပော်ပ ကော်ဆ ော်ွားပ ကော်ဖေစော်ခနသညော်ဟို NLD 

ပါတီဝ ော်မ  ွားက အတညော်ဖပ ခဖပ သညော်။

၆၂ ထူွားခအ  ော်ခက  ော် က  ွား ၃၈ မတော်လ ၁၀၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ KBZ ဝနော်ထမော်ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မတော်လ ၁၀ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖမ ော်ွားခ  သပ တော်ပေ       ရစဉော် ဖမ ော်ွားခ   KBZ 

ဘဏော်   မှ အသကော် ၂၆နှ္စော်အရွယော် 

က ိုထူွားခအ  ော်ခက  ော်သညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား 

ဖပ ော်ွားထနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော်ခဆွားရ ိုတ ော်   ရသညော်။ 

ခဆွားရ ို၌ခဆွားကိုသခနစဉော်အတ  ော်ွား မတော်လ 

၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၆၃ လ ော်ွားထကော် က  ွား ၁၉
ဦွားခေ ော်ခ ွား+ 

ခဒေါ်ခ ွားခ ွားမ 
မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဖမခတ  ော်သပ တော်

ခဖမ ကော်ဖပ ော် ၉ 

လမော်ွား၊ 

ထနော်ွားခတ ရပော်က ကော်

ခအ  ော်ခဖမသ ေ မန္တခလွား

က ိုလ ော်ွားထကော် (၁၉ နှ္စော်) - မန္တခလွားပမ  ြို့

ရတန ပ ိုတကကသ ိုလော် ဘူမ ခဗဒ 

ဒိုတ ယနှ္စော်သ ော်တနော်ွားမှ

က ိုလ ော်ွားထကော် (၁၉ နှ္စော်)သညော် မတော်လ 

၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် မန္တခလွား၊ 

ဖမခတ  ော်သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်ပေ     ော်ွား  ရမှုတ  ော် စစော်တပော်၏ 

အကကမော်ွားေကော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်ပပီွားက ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

 က ယော်လ နော်သူ၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

မ သ ွားစိုထ သ ိုို့ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ    ပါ။

၆၄ ခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော် @ ခရွှေအ က  ွား ၃၀ ဦွားဖမ  ော်လ  ော် မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွားသပ တော်

ခရခက  ော်၊ 

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်က 

ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့ မနကော် ၁၁ 

န ရီခက  ော်ခလ ကော်တ  ော် ပ  ူွားပမ  ြို့ 

မေ ော်ွားရပော်က ကော် ၁ လမော်ွား သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို

 စစော်တပော်န ို့ရ က ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော် 

စက ွားမခဖပ တတော်သူတစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

က ိုခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော် ( ) ခရွှေအ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်ပပီွား ခသဆ ိုွားသ     သညော်။

now

၆၅ သကော်ခေ ော်ဦွား က  ွား ၃၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့ ပမ   ော် ၂ ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၃၄နှ္စော်အရွယော် က ိုသကော်ခေ ော်ဦွားသညော် 

ဆီွား  ိုသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။



၆၆ ညဏော်ဝ ော်ွား @ပမ   ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၃၆
ဦွားခထ ွား+ 

ခဒေါ်ခသ  ော်ွား
မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့

ပမ   ော် ၁၊ 

ထနော်ွားပ ော်ခတ 
ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၃၆နှ္စော်အရွယော် က ိုညဏော်ဝ ော်ွားသညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။

၆၇ တ ိုကော်ခပါ က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့ ကနော်ဘို ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၄၀နှ္စော်အရွယော် က ိုတ ိုကော်ခပါသညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။

၆၈ ခအ  ော်ခက  ော်ဆ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့ ဝကော်က   ွား ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၂၀နှ္စော်အရွယော် က ိုခအ  ော်ခက  ော်ဆ  ော်သညော် 

နှ္လ ိုွားသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။



၆၉ ကကညော်စ ိုွားခဝ က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့ က ပော်ခမ ကော် ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၂၀နှ္စော်အရွယော် က ိုကကညော်စ ိုွားခဝသညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။

၇၀ သ ိုကော်စ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ   ော်ရ စ နော်ွားခရှြို့ ခဘ ော်တ ိုွား ပမ   ော် မခက ွား

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒ မ ၏ခက   ော်ွားထ သ ိုို့ဝ ော်၍ 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွားရှ လူ ယော်မ  ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ  ွား

ခသ ခကက   ော်၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့ဖပညော်သူမ  ွားက 

ရ စ နော်ွားခရှြို့သ ိုို့ဝနော်ွားရ ရနော်သ  ွားစဉော် 

 ရ နှ္  ော် စစော်တပော်မှ 

အခဆ ခတ ော်ကိုနော်ွားထ ပော်ကခစ   ော်၍

 တရစပော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် 

၄၀နှ္စော်အရွယော် က ိုသ ိုကော်စ ိုွားသညော် 

လညော်ပ ော်ွားသ ိုို့က ညော်ထ မှနော်က  ခသွားဆ ိုွား   သညော်။

၇၁   စော်မ ော်ွားသူ က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ိုသပ တော်
ခစ   နော်ရစော်လမော်ွား၊ 

၄၉ ရပော်က ကော်
ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ  ော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ၃၅ ထ ပော်

 ဗ ိုလော်မ ော်ွားခရ  ော်လမော်ွားမှ သပ တော်က ို 

စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော် အသကော် 

၂၅နှ္စော်အရွယော် က ို  စော်မ ော်ွားသူသညော် ဦွား

ခ ါ ော်ွားက ိုက ညော်ထ မှနော်၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

၇၂ ဝ ော်ွားလ ှု ော်ထ နော်ွား က  ွား ၅၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကကကော်စ ဖပ ော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့ညပ ို ော်ွားတ  ော် ထ ဝယော်ပမ  ြို့ 

က ကော်စ ဖပ ော်ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ ရ နှ္  ော် 

စစော်တပော်တ ိုို့မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

ဦွားဝ ော်ွားလ ှု ော်ထ နော်ွား အသကော် ၅၁နှ္စော်သညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်၍ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၇၃
ခက  ော်ေ ော်လတော် @

အရှညော်ကကီွား
က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမသီတ ရပော်က ကော် ဖမသီတ ရပော်က ကော် မဂသလ ဒ ို ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်၊ မဂော်လ ဒ ိုပမ  ြို့နယော် ၊ ဖမသီတ  

ရပော်က ကော်က ို ယမနော်ခနို့ ည ၁ န ရီခက  ော် 

အ ော်တ နကော်ဖပတော်ခတ ကော်   နော် ရ နှ္  ော် 

စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပစော် တော်   

မှုခကက   ော် ညက ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် အသကော် 

၄၁နှ္စော်အရွယော် က ိုခက  ော်ေ ော်လတော် ( ) 

အရှညော်ကကီွားသညော် 

ည ဘကော်ရ ော်အ ိုတ  ော်ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က 

 ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၇၄ ခေ ော်မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမသီတ ရပော်က ကော် မဂသလ ဒ ို ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်၊ မဂော်လ ဒ ိုပမ  ြို့နယော် ၊ ဖမသီတ  

ရပော်က ကော်က ို ယမနော်ခနို့ ည ၁ န ရီခက  ော် 

အ ော်တ နကော်ဖပတော်ခတ ကော်   နော် ဝ ော်

ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပစော် တော်   မှုခကက   ော် 

ညက ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် က ိုခေ ော်မ ော်ွားထ နော်ွားသညော်

 ခသနတော်က ညော်ဆနော်ထ မှနော်၍ ပိုနော်ွားခနစဥော် 

စစော်တပော်က ဆ  ထိုတော် ပစော်သတော်ပပီွား သူ၏ အ

ခလ  ော်ွားအ ွားယူသ  ွား   သညော်။

၇၅ စညော်သူ က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ ခကတရ စ နော်ွားခရှြို့ မ နော်ခဖပ ၃ လမော်ွား သ ခကတ ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၂ရကော်ခနို့ညပ ို ော်ွားက သ ခကတ 

သိုမနလမော်ွား ညဘကော်သပ တော်မှ  

အ မော်အတ  ော်ွားထ  ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား  ရတ   

လူ ယော်(၃)ဦွားက ို ဖပနော်လွှတော်ခပွားေ ိုို့ ရ စ နော်ွားမှ  

သ  ွားခရ ကော်ခတ  ော်ွားဆ ိုကကရ  ရ က 

က ညော်အစစော်ခတ သ ိုွားပပီွား လူစို      တ  အတ ကော် 

က ိုစညော်သူ အသကော် ၃၇ နှ္စော်သညော် 

မ ကော်နှ္ က ိုခသနတော်က ညော်ထ မှနော်၍ 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၇၆
ခအ  ော်ခအ  ော်ခေ ော် @ 

ခအ  ော်သနော်ွား
က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ သ ခကတရ စ နော်ွားခရှြို့ မ နော်ခဖပ ၃ လမော်ွား သ ခကတ ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၂ရကော်ခနို့ညပ ို ော်ွားက သ ခကတ 

သိုမနလမော်ွား ညဘကော်သပ တော်မှ  

အ မော်အတ  ော်ွားထ  ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား  ရတ   

လူ ယော်(၃)ဦွားက ို ဖပနော်လွှတော်ခပွားေ ိုို့ ရ စ နော်ွားမှ  

သ  ွားခရ ကော်ခတ  ော်ွားဆ ိုကကရ  ရ က 

က ညော်အစစော်ခတ သ ိုွားပပီွား လူစို      တ  အတ ကော် 

က ိုခအ  ော်ခအ  ော်ခေ ော် အသကော် ၄၁ နှ္စော်သညော်

 လညော်ပ ော်ွားက ိုခသနတော်က ညော်ထ မှနော်၍ 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၇၇ ခအ  ော်ပ ို ော်ဦွား က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၁၆ ရပော်က ကော်၊ လ ှု ော်ပမ  ြို့နယော် လ ှု ော် ရနော်ကိုနော်

မတော် ၁၂ ရကော်ညပ ို ော်ွားက လ ှု ော်ပမ  ြို့နယော် NLD 

ပါတီအမတော် ခဒေါ်  ို ော်မ ခ ွားခနထ ို ော်သည ော် 

ခနအ မော်က ို ဝ ော်ခရ ကော်ရှ ခေ မှုမ  ွား ဖပ လိုပော်စဉော်

 ရပော်က ကော်ခနသူမ  ွားစိုခဝွားခရ ကော်ရှ ရ မှ 

လူစိုက ို ပစော် တော် 

ပေ     မှုဖပ လိုပော်     ရဖ  ော်ွားခကက   ော် အသကော် 

၁၉နှ္စော်အရွယော် က ိုခအ  ော်ပ ို ော်ဦွားသညော် 

ဦွားခ ါ ော်အ ွားခသနတော်က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

အခရွားခပေါ်ခဆွားကိုသခနစဉော် မတော်လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ယော်လ နော်သ  ွား   သညော်။

၇၈ ထကော်ဖမတော်ခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
ဖပညော်သပ တော် ( ရမော်ွားဂိုနော်ွား) 

ခရွှေတခ    ော်ွားလမော်ွားမ
ဖပညော် ပ  ူွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖပညော်ပမ  ြို့စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ဆန္ဒဖပပ  က ို 

ရ နှ္ ော်  စစော်တပော်၏ 

အကကမော်ွားေကော်ပေ  ွား   ော်ွားဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခရခကက  ော်ွားတကကသ ိုလော်  

ပထမနှ္စော်ခက   ော်ွားသ ွား 

ခမ  ော်ထကော်ဖမတော်ခအ  ော်သညော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်အစစော်နှ္စော်  ကော်ထ မှနော်ပပီွား 

အသကော်မီှခပမ  လ  ခဆွားကိုခပွားခန   နော်မှ  

ဒလနော် တစော်ခက  ော်က တ ို ော်ကက ွား   လ ိုို့ 

ခသ ွားခတ န ို့ ခဖပွားရ ော်ွား ခသဆ ိုွား    ရတယော်လ ိုို့ 

သ ရှ ရပါတယော်။

၇၉ ပေ  ွားခဝယ ခက  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
ဖပညော်သပ တော် ( ရမော်ွားဂိုနော်ွား) 

ခရွှေတခ    ော်ွားလမော်ွားမ
ဖပညော် ပ  ူွား

မတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့က ဖပညော်ပမ  ြို့ 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ဆန္ဒဖပပ  က ို 

စစော်တပော်နှ္  ော်ရ မ  ွားက 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ရ  အသကော် ၂၀

 အရွယော် ခမ  ော်ပေ  ွားခဝယ ခက  ော်သညော် 

ခဖ ခထ ကော်က ို ရ ဘ ကကညော်ဖေ  ော်ပစော်  ရပပီွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။  ခန ကော်ခနို့ မတော်လ 

၁၄ရကော်ခနို့တ  ော် အခလ  ော်ွားအ ွားဖပနော်ရ   ပပီွား 

အခလ  ော်ွားတ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ဆနော် 

ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခသဆ ိုွားခကက  ော်ွားသ ရပါသညော်။



၈၀ ခကကကညော် မ ၅၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ညခစ ွားသပ တော်
မ ိုွားခက  ော်ွားအခရှြို့၊

 အမှတော် ၄၁၇
မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ  ြို့ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော် စ နော်ပနော်ွားရပော်မှ  

စစော်တပော်န ို့ ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် (၅၃)

 နှ္စော် အရွယော် ခဒေါ်ခကကကညော်သညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားဘယော်ဘကော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသွားဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၁ ခစ ဖပည ော်န  ော် က  ွား ၂၁ ဦွားမ ော်ွားန္ ို ော် မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ညခစ ွားသပ တော်
၄၁ လမော်ွား၊ 

စ ဖပရပော်က ကော်
မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ  ြို့ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော် စ နော်ပနော်ွားရပော်မှ  

စစော်တပော်န ို့ ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် (၂၁)

 နှ္စော် အရွယော် က ိုခစ ဖပည ော်န္ ို ော်သညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသွားဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၂
မ ော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွား @ 

မ   ွားမ ော်ွားထကော်
က  ွား ၃၅ ဦွားဘ ိုထ နော်ွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ညခစ ွားသပ တော်

Lot ၂၆၅, 

က ိုွားလ ိုွားတက 
မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ  ြို့ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော် စ နော်ပနော်ွားရပော်မှ  

စစော်တပော်န ို့ ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် (၃၆)

 နှ္စော် အရွယော် က ိုမ ော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွားသညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသွားဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၃ ရ ခဆ ဦွား က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ညခစ ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ  ြို့ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော် စ နော်ပနော်ွားရပော်မှ  

စစော်တပော်န ို့ ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် (၂၉)

 နှ္စော် အရွယော် က ိုရ ခဆ ဦွားသညော် 

ရ ော်ဘတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသွားဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၄ ဝ ော်ွားခ ွား @ ရှမော်ွားကကီွား က  ွား ၅၆ ဦွားဘစ ိုွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ညခစ ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ  ြို့ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော် စ နော်ပနော်ွားရပော်မှ  

စစော်တပော်န ို့ ရ တပော်ေ  ြို့ရ ြို့ 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် အသကော် (၅၆)

 နှ္စော် အရွယော် ဦွားဝ ော်ွားခ ွားသညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသွားဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၈၅
ဝ ော်ွားပေ  ွားခအ  ော် @ 

ခကက  ော်ခလွား
က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ ဒရ ို ော်ဘ ၊ အရပော်သ ွား ခ   ကော်သပ တော် ၁၅ ရပော်က ကော် ခ   ကော် မခက ွား

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား

 ခ   ကော် ခရန ခဖမပမ  ြို့မှ  ဆန္ဒဖပလူစိုက ို 

စစော်တပော်န ို့ ရ က အကော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော်

 အသကော် ၄၂နှ္စော်အရွယော် က ိုဝ ော်ွားပေ  ွားခအ  ော် ( )

 ခကက  ော်ခလွားသညော် လညော်ပ ော်က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၆
လ ော်ွားထ နော်ွားခအ  ော် @ 

ခ ါခလွား
က  ွား ၂၃ ဦွားမ ော်ွားက ိုက ို မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ  ခတွားသပ တော် တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွား 

တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ  ွား

က ို စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က အကကမော်ွားေကော် 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၂၃နှ္စော်အရွယော် က ိုထ နော်ွားလ ော်ွားခအ  ော် ( ) 

ခက ခလွားသညော် ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၇ ဟနော်မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၄ ဦွားကိုလ ွားကကီွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ  ခတွားသပ တော် အ ိုွားဘ ိုသ ဓို ၄ လမော်ွား တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွား 

တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ  ွား

က ို စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က အကကမော်ွားေကော် 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၂၄နှ္စော်အရွယော် က ိုဟနော်မ ော်ွားထ နော်ွားသညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၈  ပ ို ော် က  ွား ၃၅ ဦွား  ော်စ ိုွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ  ခတွားသပ တော် မဂသလ လမော်ွားသ ယော် တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွား 

တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ  ွား

က ို စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က အကကမော်ွားေကော် 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၃၅နှ္စော်အရွယော် က ို ပ ို ော်သညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၈၉ လှမ ော်ွားသူ က  ွား ၂၅ ဦွားတ ော်လှ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ  ခတွားသပ တော် ကမတ က  ော်ွား တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွား 

တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ  ွား

က ို စစော်တပော်နှ္  ော်ရ က အကကမော်ွားေကော် 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၂၅နှ္စော်အရွယော် က ိုလှမ ော်ွားသူသညော် 

ခသနတော်က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၀ မ   ွားသနို့ော်စ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွားနှ္  ော် ၈၉ လမော်ွားကက ွား မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား

ဆန္ဒဖပပ  အတ  ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားသဖေ  ော် ည ေကော်မ ကော်လ ိုွား 

က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆ ိုွားပါသညော်။

၉၁ ခက  ော်ရ ခအ  ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ိုသပ တော်

သ ိုွား  ပမ  ြို့နယော် 

အမှတော် ၁ ရပော်က ကော်

 က   ကော်ဟိုမော်ွားလမော်ွား

ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
မ ကော်နှ္ က ို က ညော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား 

ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်က  က ဆ ိုွား   ရသညော်။

၉၂ ခက  ော်ွားဖပည ော်ခက  ော် က  ွား ၂၂
ဦွားခမ  ော်ခမ  ော်အ

ခာာ  ော်
မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား လ ှု ော်၊ သ လမော်ွားက ွားမှတော်တ ို 

အမှတော် ၁၃၊ 

ခက လ ပော်ကိုကက  လော်

ခက   ော်ွားလမော်ွား

ပမ တော် တနသသ ရီ

လ ှု ော် သ လမော်ွား မှ  ခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားတ  ကခလွားခက  ော်ွားဖပည ော်ခက  ော် 

ေ တ က ပမ တော်ကပါ။

၉၃ ခက  ော်လ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ေ ွားကနို့ော်သပ တော် စ ို ော်ွားခတ  ော် ေ ွားကနို့ော် က   ော်

မတော်လ ၁၄ရကော်ခနို့က က   ော်ဖပညော်နယော်၊ 

မ ိုွားညှ ော်ွား ရ ို ော်၊ ေ ွားကနို့ော်ပမ  ြို့မှ  

အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား လူထိုလှုပော်ရှ ွားမှု 

သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားက ို ရ နှ္  ော်စစော်တပော်က 

အကကမော်ွားေကော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၃၀နှ္စော်အရွယော် က ိုခက  ော်လ ော်ွားထ ိုကော်သညော် 

ည ဘကော်ရ ော်အ ို အထကော်န ွားက ို 

က ညော်ဆ အစစော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၄ ထကော်န္ ို ော်ရှ နော်ွား က  ွား ၂၁ ဦွားထ နော်ွားခမ  ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
ပ  ူွား၊ ခမှ ော်ကနော်ရပော်က ကော် 

သပ တော်
ကလ ွားမှုနော်ခက ွားရွ ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား

မတော်လ ၁၄ရကော်ခနို့တ  ော် ပ  ူွားပမ  ြို့၊ 

ခမှ ော်ကနော်(၁၉)လမော်ွားတ  ော် ရ နှ္  ော်စစော်တပော်မှ 

အကကမော်ွားေကော်ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် အသကော် 

၁၇နှ္စော်အရွယော် က ိုထကော်န္ ို ော်ရှ နော်ွားသညော် 

ဘယော်ဘကော်ရ ော်အ ိုက ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၅ တ ော်တ ော်ဝ ော်ွား @ စ သီွားမ မ ၃၈ ဦွားဘ ဘူ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ပ  ူွား၊ ခမှ ော်ကနော်ရပော်က ကော် 

သပ တော်

lot ၁၇, 

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်က 

ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။



၉၆ စ ို ော်ွားစညော်သူ @ရှမော်ွားကကီွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

ရပော်က ကော် ၁၊ 

ခဖမတ ို ော်ွား ၁၃ 

ရပော်က ကော်

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်
လကော်ခက ကော်ဝတော်တ  ော် က ညော်ထ  

က ဆ ိုွားသညော်။

၉၇ ခဝပေ  ွားခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁
MiMBER Institute 

ခက   ော်ွားသ ွား
လ ှု ော်သ ယ မီွား  ကော်ခစ ွားသပ တော် လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော် လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၉၈   ယော်ရီဝ ော်ွား မ ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မဟ ခအ  ော်ခဖမ၊ ၈၆X၄၂ မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား ခသနတော်ထ  ခသဆ ိုွားသညော်။

၉၉
 နို့ော်ည ွားဟ နော်ွား 

(ခ ေါ်)ခမ  ော်အ က ခေ ော်
က  ွား ၁၇ ဦွားသ နော်ွားခေ ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ပထမနှ္စော် 

ခဆွားခက   ော်ွားသ ွား
တ ခမ သပ တော် ရနော်ကိုနော်

တ ခမ ရ စ နော်ွားအမှတော် (၄၀)န ွား အပစော်  ရက 

 ရ ော်ဘတော်က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

ရ ဝတော်စစော်သ ွားမ  ွားက အပစော်  ရသူအ ွား 

စ နော်ွားတ  ော်ွားသ ိုို့ ဆ  ခ ေါ်သ  ွားသညော်။ 

ခမ  ော် နို့ော်ည ွားဟ နော်ွား၏ ရိုပော်ခလ  ော်ွားအ ွား မတော် 

၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် သပဂ  ဟော်   သညော်။ 

ပစော် တော်  ရစဉော်ဝ ော်ခရ ကော်ကူညီသည ော် 

အမ   ွားသမီွား ယော်အ ွား 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပါသညော်။

၁၀၀ မ ော်ွား နို့ော်စ ိုွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်
မ ဂသီ ၁၈ လမော်ွား၊ 

၁၂ ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ခတ  ော်ဥကကလ ပပမ  ြို့နယော်၊ ခမတတ လမော်ွား၊ 

အမ   ွားသမီွားခဆွားရ ိုခရှြို့တ  ော် ခသနတော်မှနော် 

က ဆ ိုွားသညော်။

၁၀၁   စော်က ိုက ိုပေ  ွား က  ွား ၂၅ ဦွားခေ ော်ဝ ော်ွားန္ ို ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်

န ပါတော် ၈၅ (က) 

ရပော်က ကော်၊ Ext ၃ 

လမော်ွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော် လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၁၀၂ ဟ နော်ွားထကော်ခဒ ွား က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်

ခ  အမှတော် ၅၊ 

ဦွားစ ခေလမော်ွား၊ 

ဦွားစ ခေရပော်က ကော်၊ 

ဘ ဘူခ  

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်
ဘယော်န ခဘွား က ညော်ခေ ကော်ဝ ော်က  ညခန 

၅န ရီ   တ  ော် က ဆ ိုွားသညော်။

၁၀၃ လ ော်ွားလ ော်ွားခက  ော် က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော် သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်
ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော် ထိုပော်   ော်ွားခပါကော် ထ မှနော်၍ 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၁၀၄ ခက  ော်လ ော်ွား  ို ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော် သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်
သဃသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်တ  ော်ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်

  ရပပီွား က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၀၅ လှမ ော်ွားဦွား ( ) ခအ  ော်က ိုဦွား က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်
က(နှ္ ော်ွားဆီကိုနော်ွား)ရပော်

က ကော်
သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

လကော်ခမ  ော်ွားတစော်  ကော်+ လညော်ပ ော်ွားတ  ကော်သ ိုို့

 က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆ ိုွား

၁၀၆ ခက  ော်မ ော်ွားသူ က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်
စက ရပော်က ကော်၊ 

ရတန ဒ ပပလမော်ွား
သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၁၀၇ မ   ွားမ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော်
စက ရပော်က ကော်၊ 

ရတန ဒ ပပလမော်ွား
သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ို ;

၁၀၈ ရ ထ ဋော်ခအ  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော် ရနော်ခအ  ော်ရပော်က ကော် သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ို ;



၁၀၉ ခက  ော်သီဟခအွား က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပ တော် ရနော်ကိုနော်
မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ညော်ဆ ခ ါ ော်ွားထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၁၁၀ ေူွားဝ  ော်ဝါ မ ၁၅ ဦွားတ ော်က ိုက ိုဦွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု

အမှတော် ၁၃၈၆၊ 

မ ော်ွားရ ခက  ော်ွားပ ိုလမော်

ာွား

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ခတ  ော်ဒဂ ိုပမ  ြို့နယော် ဧရ ဝဏော်လမော်ွားဆ ိုတ  ော် 

ပစော် တော်  ရ၍ သယသနော်ွားကျွနော်ွားပမ  ြို့နယော် 

စ ဖပခစ ွားခဆွားရ ိုသ ိုို့ ခရ ကော်လ ပပီွားခန ကော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၁၁၁ မ ော်ွားမ ော်ွားထကော် က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု
၆၉၄၊ ဗ  မစ ိုလမော်ွား၊

 ၅၅ ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် က ညော်ထ မှနော်က  ခသဆ ိုွား  ရသညော်။

၁၁၂
ခက  ော်လ ော်ွားခဝ @

က နော်ခက   ော်ွား
က  ွား ၂၃ ဦွားကိုလ ွားပို မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု

အမှတော် ၁၁၁၃၊ 

မဟ ဗန္ဓ လ လမော်ွား၊

 ၅၅ ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် က ညော်ထ မှနော်က  ခသဆ ိုွား  ရသညော်။

၁၁၃ ခနလ ော်ွားထကော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု

၅၄၅ 

ပိုလ ကနော်လမော်ွား၊ ၆၅

 ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၁၄ ရ မ   ွားထ ဋော် က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု

၄၅၉၊ 

ခအ  ော်  မော်ွားသ  ၁

 လမော်ွား၊ (၇၀) 

ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၁၅ ဘ ိုဘ ို က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု

၁၃၅၄၊ 

ဖပညော်ခတ ော်သ လမော်ွား

၊ ၂၁ ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၁၆ ဟ နော်ွားစ ိုွား @ေ ိုွားသ က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု နပ ပ ော်ခက ွားရွ ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

က ညော်ထ မှနော်က  ခသဆ ိုွား  ရပပီွား 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို နဘ ပ ော်သိုဿနော်မှ  

သီွားသနို့ော်ဂူလိုပော် သပဂ  ဟော်   ပါသညော်။

၁၁၇ ဟနော်ထကော်ခအ  ော် က  ွား ၂၄ ဦွားခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ တော် ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား။

၁၁၈ ခက  ော်ခေယ  ထ နော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော် ခပါ ော်နှ္  ော် မ ကော်လ ိုွားသ ိုို့က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၁၁၉ ပေ  ွားခေ ော်လ ော်ွား (ဦွား) က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော်

အမှတော် ၆၅၇၊ 

မန္တခလွားလမော်ွား၊ 

ဥယ  ဉော် ၇၊ ၁၃ 

ရပော်က ကော်

ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်
ည ေကော်ရ ော်အ ို 

က ဉော်ထ ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၁၂၀ က ိုထကော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်
ညေကော်လကော်ခမ  ော်ွားရ ော်ွားနှ္  ော်ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ ဒါ

ဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၂၁ လ ှု ော်ွားဂ ကော်ခမ  ော် က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်
၈တနော်ွားခက   ော်ွားသ ွား 

(ရ ော်ဘတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား )



၁၂၂ ထကော်လ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၁၂၃ ခက  ော် ခေယ  လ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပ တော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၁၂၄ ခအ  ော်ခက  ော်ွားမ ိုွား က  ွား ၂၃ ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

CB bank ရ ိုွား   ပော် 

Digital Marketing 

  နမှ ဝနော်ထမော်ွား

ခဖမ ကော်ဒဂ ို၊ မ၀တ သပ တော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၂၅ န္ ို ော်ရ ခက  ော် က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို၊ မ၀တ သပ တော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၁၂၆
ခက  ော်ဝ ော်ွားက ို @တရိုတော် @

 တ ို ော်တ ို ော်
က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို၊ မ၀တ သပ တော် ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်သည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ို

ာွားပါသညော်။

၁၂၇
ခအ  ော်ကကီွား @ 

ခအ  ော်မ ော်ွားထ နော်ွား
က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို၊ မ၀တ သပ တော်

ပိုဂ လမော်ွား၊ 16 B 

က ြူွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို 

မီွားသတော်ရ ိုွား 

အခန ကော်ေကော် 

မ.၀.တ 

လမော်ွားဆ ိုအနီွား

ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် ခဖမ ကော်ဒဂ ိုတ  ော် 

ဒ ို ော်ွားက ရ ော်ွား က ညော်ထ မှနော် ခသဆ ိုွားသညော်။

၁၂၈ စ ခ ွားခအ  ော် ( ) ပ စ က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊ 

န္ ယော်သ ဂီသပ တော်
ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၁၂၉  နို့ော်ခအ  ော်ပေ  ွား က  ွား ၁၉ ဦွားဖမ  ော်ခအ  ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ပထမနှ္စော် 

ပမ  ြို့ဖပအ ော်ဂ  ော်နီယ  

ခက   ော်ွားသ ွား

ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွားသပ တော် ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၃၀ နန္ဒပေ  ွားခအ  ော် က  ွား ၂၁
ဦွားခအ  ော်ကကညော်လ ှု

 ော်
မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွားသပ တော်

အ နော်ွား ၃၀၃၊ 

ခအဘခလ ကော် ၉

 လမော်ွား၊ ၉၄ ရပော်က ကော်

ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်
ခပါ ော်နှ္  ော်ခဖ ခထ ကော်သ ိုို့ 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားပါသညော်

၁၃၁ ခအ  ော်ပေ  ွားထကော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွားသပ တော်
၆ (က)လမော်ွား၊ 

ယိုေနဥယ  ဉော်
ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၃၂ ရှ နော်ွားခန  ော်ခန  ော် က  ွား ၁၉ ဦွားခမ  ော် ယော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွားသပ တော်

အ နော်ွား(၃၀၃)၊ 

တ ိုကော်(၂၁)၊ 

(၁၂)လမော်ွား၊ 

ဘ ခလ ကော်(ဘီ)၊ 

(၉၄)ရပော်က ကော်၊

ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၃၃ ေ ိုွားခက  ော် က  ွား ၃၈ ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်သပ တော်

အလယော်ကမော်ွားန ွားရ

ပော်က ကော်၊ 

ပတတဖမ ွားလမော်ွား

အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၃၄
ခစ ဖပည ော်စ ို@ Saw Lal 

Pwl
က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်သပ တော်

အမှတော် ၅၅၊ 

ခတ  ော်သူကိုနော်ွား၊ 

ရှမော်ွားတနော်ွား

အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။



၁၃၅ သကော်ခဝန္ ို ော် @လူကကီွား က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်သပ တော်

ဒဏသ ဓဓ ၊ 

ကမော်ွားန ွားအခန ကော်

လမော်ွား

အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

ခအ  ော်ခေယ တ တ ွားတ  ော် အပစော်  ရက  

ပနော်ွားလ ှု ော်ဖမစော်ထ တ  ော် သူ၏ အခလ  ော်ွားအ ွား 

ခတ ြို့   ရသညော်။

၁၃၆ ဝဏဏခ ွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်သပ တော်

ဒဏသ ဓဓ ၊ 

ကမော်ွားန ွားအခန ကော်

လမော်ွား

အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစ နော်သပ တော်အတ  ော်ွားအကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ  

ာွား၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၁၃၇ ၀ဏဏခအ  ော် @ ဘ တော်ကကီွား က  ွား ၂၆
ဦွားသနော်ွားခက  ော်၊ 

ခဒေါ်ဝ ော်ွားဝ ော်ွားကက   ော်
မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခဖမ ကော်ဒဂ ိုသပ တော်

၉၅၇၊ 

ဗည ွားဒလလမော်ွား၊ 

၃၇ ရပော်က ကော်

ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ဗ ိုကော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၁၃၈ မ ော်ွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၈၆x၄၁ သပ တော်
၄၁X၄၂၊ ၈၂ 

လမော်ွားကက ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၃၉ သ လ  ော် က  ွား ၅၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၁၄၀ စ ိုွားခ ွားခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၁၄၁ သူရ နော် @ ခက  ော်ခက  ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်
က ညော်သညော် ပါွားစပော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ ထ ိုွား

ခေ ကော်ဝ ော်သ  ွားသညော်။

၁၄၂ သနော်ွားတ ိုွားခအ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၃ ခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၄ စ ို ော်ွားက ိုက ိုလ  ော် @စ ို ော်ွားက ို က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၅ ခအွားမ ော်ွား က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၆ ရ ခလွား @ ရနော်န္ ို ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၇ ခအ  ော် ခက  ော်ထူွား က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၈ မ   ွားခက  ော် က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၄၉ ခအ  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၀ လှခ ွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၁ မ ော်ွားခဝယ ခမ ကော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော်သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၂ ခက  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၇၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၃ န္ ို ော်စညော်သူ က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၄ သ နော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၅၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၅ ေ ိုွားခ ွားခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၆ ရ ော်ခ ွား ( ) ခမ  ော်မ လ ိုွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၇ ထ နော်ွားဝ ော်ွားဟနော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၈ ဝ ော်ွားကကညော် (ခဒေါ်) မ ၇၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၅၉ ရ က ိုက ို က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၀ ခက  ော်ွား နို့ော်က ို က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၁ လ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၂ သ နော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၆၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၃ နီနီခအွား က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်



၁၆၄ ခေ ော်ထကော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၅ သ နော်ွားခေ ော် @ ရ ှု ော်ွားက ို က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် သီတ လမော်ွား လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၆ ကကညော်စ ော်ဟ နော်ွား က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၁၆၇ ခေ ော်သနော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ထ  ခသဆ ိုွားသညော်။

၁၆၈ သ နော်ွားစ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၆၉ ပေ  ွားက ိုက ို က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၀ လ ှု ော်ဝ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၁   မော်ွား  မော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၂ သနော်ွားခေ ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၃ ခေယ  ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၄ ခဝပေ  ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၅
ဘ နို့ော် @ Moharmad 

Thwarhid
က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၆ ရနော်ပ ို ော် @   စော်ခအ  ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၇ တ ော်ခအ  ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၈ ေ ိုွားသကော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၇၉ ဝ ော်ွားခရွှေ @ကရ ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၀ ခအ  ော်ခေ ော်မ ော်ွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၁ သနို့ော်ေ ော်ဦွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၂ ဝဏဏခက  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

ဒ ို ော်ွားစို 

ဘိုနော်ွားခတ ော်ကကီွားခက 

ာ  ော်ွား

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၃ ဝတိုတော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၄ ခက  ော်ခက  ော် ( ) ကိုလ ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
တခပါ ော်ွားလမော်ွား၊ ၁၆

 ရပော်က ကော်
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၅ ထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

ခဖမနီလမော်ွား၊ ဒ ို ော်ွားစို

 သမ နော်ဗရမော်ွား 

လမော်ွားမကကီွား

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၆ ခက  ော်ဝ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
၄၁၆၊ 

ခအ  ော်ခဘ ဂလမော်ွား
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၇ ခက  ော်ေ ော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
ဦွားထ နော်ွားည  လမော်ွား၊ 

ဒ ို ော်ွားစို
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၈ မ   ွားသူခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
 ပ ခတ ကော် 

(၁)လမော်ွား
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၈၉ ရ ခေ ော်ထ ဋော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
 ိုဝါလမော်ွား၊ 

(၇)ရပော်က ကော်
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်



၁၉၀ ခ ွားဝ ော်ွား က  ွား ၆၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
၁၄၄/၆၊ 

ဖမစကကာော်ာ လမော်ွား
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၁ ဖမ  ော်လ  ော် က  ွား ၅၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် ၁၇၀၊ ပီမ ိုွားန ော်ွားလမော်ွား လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၂ မ ိုွားသူဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၃၅၅၊ 

ခအ  ော်မ ော်ွားခ ါ ော်(၁)

လမော်ွား

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၃ ခေ ော်မ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော် ၁၂၂၃၊ ပဒိုမမ လမော်ွား လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၄ ခမ  ော်န္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်
ခဂါကော်က  ော်ွားပတော်လ

မော်ွား၊ က ြူွားခက  ော်
လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၅ စခဝယ လ ော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၇၀၊ 

စ နော်ပနော်ွားပမ   ော်လမော်ွား၊ 

(၇)ရပော်က ကော်

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၆ ခအ  ော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၅၀၅/၅၀၆၊ 

ဖမမ   ွားလ  ော်လမော်ွား၊ 

(၅)ရပော်က ကော်။

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၇ သကော်ခဝ ( ) ခေ ော်ကကီွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၁၆/၆၈၊ 

အ ော်ကက ော်ွား(၁)လမော်ွား၊

 ကစ ော်ရွ 

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၈ ခက  ော်ပ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၄၃၅(ခအ)၊ 

ခအ  ော်မ ော်ွားခ ါ ော်(၃)

လမော်ွား၊ (၇)ရပော်က ကော်၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၁၉၉ သီဟက ိုက ိုန္ ို ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၅၇၂၊ 

နတော်ခမ ကော်လမော်ွား၊ 

(၉)ရပော်က ကော်၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၀   ော်စ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot (3) လ ှု ော်သ ယ သပ တော်

၁၉၀၉၊ 

က နော်စစော်သ ွားလမော်ွား၊

 (၆)ရပော်က ကော်၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၁ သ နော်ွားလ ှု ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၂ ထ နော်ွားထ နော်ွားဦွား က  ွား ၅၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား (၅)ထ ပော် လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၃   စော်ခမ  ော် ( )   စော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၈၃၂ (ခအ) လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၄   မော်ွားခဖမ လ ော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ သပ တော် စ ိုစမော်ွားဆ လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်



၂၀၅ တ ော်ခေ ော်ဦွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ 
၁၄ မတော် ၂၁ ခနို့တ  ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ ဒါဏော်ရ ရရှ 
၉ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖပညော်ပမ  ြို့ခဆွားရ ိုကကီွား ခအ  ော်လ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ခအ  ော်လ ပမ  ြို့ 

ပ  မော်ွားစတ ိုွားဆ ို ော်ခရှြို့တ  ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ 

ခနို့တ  ော် ပ  မော်ွား  မော်ွားစ  ဆန္ဒဖပခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်ေ  ြို့မ  ွား၏ 

ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ဖပညော်ခဆွားရ ိုွားကကီွားတ  ော် ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော်

 ၉ ေ နော် ၂၀၂၁ န နကော် ၂ န ရီတ  ော် 

ရရှ ခသ ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၂၀၆ ခေ ော်လ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား

မ ော်ွားရ ခက  ော်စ  (၆)

လမော်ွား၊ 

(၂၀)ရပော်က ကော်၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၇ ခအ  ော်မ   ွားဦွား ( ) ခအ  ော်သူ က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ (နဝရတော်လမော်ွား)

၁၀၇၄၊ 

နဝရတော်လမော်ွား၊ 

(၅)ရပော်က ကော်၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၀၈ ေ ိုွားသ ခ    ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား ခရခက  ော် ထနော်ွားတပ ော်

၂၀၉ သ နော်ွားလ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား က နော်တလ ရွ ထနော်ွားတပ ော်

၂၁၀
ထ နော်ွားဝ ော်ွားခက  ော် @ 

ခဖပ  ော်ကကီွား
က  ွား

ဦွားခက  ော်ေ ော်+ 

ခဒေါ်အိုနော်ွားကကညော်
မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သူူ့အ မော်ခရှြို့တ  ော်

အမှတော် ၇၅၆၊ (၇၀)

 ရပော်က ကော်၊ 

မ ော်ွားရ ခက  ော်စ  လမော်ွား

ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၂၁၁ ခက  ော်သူမ ော်ွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကက  ြို့ပ ော်ခက ကော်သပ တော်
ကက  ြို့ပ ော်ခက ကော်လ

မော်ွား
သ ယ ၀တီ ရ ို ော် ပ  ူွား ခသနတော်ထ  ခသဆ ိုွားသညော်။

၂၁၂
ပနော်ွားဖမတော်  ယော် @ Si Mi 

Yar Bi Bi
မ ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၁၃ လှစ ိုွား က  ွား ၅၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၂၁၄ ခအ  ော် ခက  ော်ခေ ော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၂၁၅ ရနော်မ   ွားခအ  ော် က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၂၁၆ ခအ  ော်မ   ွားခေ ော် က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၂၁၇ တ ော်ထ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော်  ရက  ေမော်ွားဆီွားသ  ွား  ရသညော်။ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   နော်တ  ော်ွား န ရ န ို့ ခ ါ ော်ွားနှ္  ော် 

ခဆ   ော်ရ ိုကော်  ရသညော်။ ထ ိုဒဏော်ရ မ  ွားနှ္  ော် 

ခသဆ ိုွားသ ွားရသညော်။



၂၁၈ ခအ  ော်က ိုက ို နို့ော် က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မ ကော်နှ္ သ ိုို့ ပစော်  ရသညော်။ မန္တခလွားခဆွားရ ိုတ  ော်

 ခဆွားကိုသမှု  ယူခနရ ော်ွား မတော်လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၁၉ ခက  ော်  ော် @ Yusof က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်လ သပ တော် ခအ  ော်လ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွား၊ ခအ  ော်လ ပမ  ြို့ လမော်ွားမခတ ော်လမော်ွား

 ခရွှေခဖပ  ော်ခဖပ  ော်ဘိုရ ွားအနီွားတ  ော် 

ပစော် တော်  ရ၍ ရ ော်ဘတော်တည ော်တည ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော် ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၀
Moharmad Ju Nike @

 သကော်န္ ို ော်ခအ  ော် (Islam)
က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခအ  ော်ပ ော်လယော် ရွ မ လမော်ွား၊ 

၅၂X၅၃ လမော်ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား က ညော်ဆ ထ မှနော် ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၁ သနော်ွားထ ိုကော်ဦွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခအ  ော်ပ ော်လယော် ရွ မ လမော်ွား၊ 

၅၂X၅၃ လမော်ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား

ခန ကော်ခက  တ  ော် က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၂ သီဟခက  ော် @ ခက  ော်ကကီွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခအ  ော်ပ ော်လယော် ရွ မ လမော်ွား၊ 

၅၂X၅၃ လမော်ွား
၅၆ လမော်ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၂၂၃ ရ ေ ထ နော်ွား က  ွား ၁၈ ဦွားစနော်ွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၅၆ လမော်ွား၊ ၁၁၇ လမော်ွားနှ္  ော် ၁၁၈

 လမော်ွားကက ွား

၅၆x၅၇ လမော်ွား၊ 

၁၁၇x၁၁၈ 

လမော်ွား၊သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွား

မန္တခလွား မန္တခလွား

၂၂၄ ဂ မော်ကကညော် က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားခလွားကနော်ရပော်က ကော်သပ တော် ပမ တော် ခတ  ော်ပ ို ော်ွား ပမ တော် တနသသ ရီ

ပမ တော်ခတ  ော်အ ော်ွားခလွားကနော် သပ တော်တ  ော် 

စစော်တပော်မှ ခသနတော်နှ္  ော် ပေ     ော်ွားရ  

က ညော်ထ မှနော်ပပီွား အေမော်ွား     ရသညော်။ မတော်လ 

၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် သူ၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ိုလ ယူရနော် စစော်တပော်မှ 

ဆကော်သ ယော်လ သညော်။

၂၂၅ ခဝပေ  ွားသ နော်ွား @ ကိုလ ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၁၁၂X၅၅ လမော်ွား ဖမရညော်နန္ဒ ရပော်က ကော်   မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော် ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၆
ဟ နော်ွားထကော်ခအ  ော် @ 

Auwal
က  ွား ဦွား မ   ွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ရပော်က ကော်ထ ဥမမ ဒနော်ဒီ ၁၃ လမော်ွား Bassein ဧရ ၀တီ

ရပော်က ကော်တ  ော်ွားသ ိုို့စစော်တပော်နှ္  ော် ရ မ  ွားက 

ခသနတော်ပစော်   ော်ွားပေ     ော်ွားရ  က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၇
မ ော်ွားသနော်ွားထ ိုကော် @

ထ ိုကော်ထ ိုကော်
က  ွား ၄၀ ဦွား  ော်ခထ ွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ရပော်က ကော်ထ Bassein ဧရ ၀တီ

ရပော်က ကော်တ  ော်ွားသ ိုို့စစော်တပော်နှ္  ော် ရ မ  ွားက 

ခသနတော်ပစော်   ော်ွားပေ     ော်ွားရ  က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၂၈ ခမ  ော်ခေ ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၂၂၉ သူရခက  ော် က  ွား ၁၈ ဦွားရ သူ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ပ  ူွား၊ ခမှ ော်ကနော်ရပော်က ကော် 

သပ တော်

ခရခက  ော်၊ 

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်က 

ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။



၂၃၀ တ  ော်န္ ို ော် က  ွား ၅၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွားန ရီစ ော် ခဝါ ပ  ူွား

မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် မတော်လ ၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၃၁ သီတ ခအွား @ မီွားမီွား မ ၁၆ ဦွားဝ ော်ွားန္ ို ော် မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁
အထကော်တနော်ွားခက   ော်ွား

သ ွား
သပ တော်က  ော်ွား ကနော်ပယ ိုခက ွားရွ သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၃၂ ဦွားခေ ော်မ ော်ွား က  ွား ၅၂ ဦွားခမ  ော်က ို မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပ တော်က  ော်ွား ကနော်ပယ ိုခက ွားရွ သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား
ဘယော်ဘကော်ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၃၃ ရ မ   ွားခအ  ော် က  ွား ၂၉ ဦွားတ ော်ပ  မော်ွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား န္ ယော်ရ ိုသပ တော်
ကကညော်ခတ ကော်ခပါ

ကော်
သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား

အစ အ မော်နှ္  ော် လကော်ခမ  ော်ွားသ ိုို့ က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၂၃၄ မ   ွားဖမ  ော် က  ွား ၄၇ ဦွား  ော်ခမ  ော် မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား န္ ယော်ရ ိုသပ တော်
ကကညော်ခတ ကော်ခပါ

ကော်ရပော်က ကော်
စဉ ော်ကူွား မန္တခလွား

၂၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ သပ တော်က  ော်ွား
ခ   ကော်ကကီွားခက ွားရွ

ာ 
သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား

၂၃၆
ထ နော်ွားတကော်ခအ  ော် @ 

ေ ိုွား ယော်
က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁

ယ ော်ွားမ ပ ော်သစော်ခတ   

န သစော်ခတ ဥကက 
မန္တခလွားခဆွားရ ို

အလ ိုွားမိုနော်တ ို ော်ွားရပော်

က ကော်
ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားခန ကော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

အရ ိုကော်  ရသညော်။ ဒဏော်ရ အတ ကော် 

လ ိုခလ ကော်ခသ  

ခဆွားဝါွားကိုသမှုမရရှ ခသ ခကက   ော် 

ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရစဉော် 

ဦွားခနှ္ ကော်ပ ကော်စီွားမှုဖေစော်ပပီွားခန ကော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၃၇ ခေ ော်မ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၆၁X၁၁၂ ခထ   ော် သ ိုွားခ  မီွားရထ ွားလမော်ွား မန္တခလွား

၂၃၈ ဖမတော်စ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား

၂၃၉ ခက  ော်ခက  ော်@ အဂဂမ ိုွားည  က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၁၅ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်(ပမ  ြို့နယော်အလိုပော်အ

မှုခဆ  ော်)

ခနဖပညော်ခတ ော်စစော်ခကက ခရွားတ 

 ော်ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရ

ဂိုဏော်ွားမ ော်ွားအ ော်ွားခက ွား

ရွ 
ေမမြူသ ရီ ပမ  ြို့နယော် ခနဖပညော်ခတ ော်

၁၅ မတော် ၂၁ ခနို့တ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား 

စစော်ခကက ခရွားက လအတ  ော်ွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရပပီွား ၃၀ မတော် ၂၁ ခနို့တ  ော်

 က ဆ ိုွား၊ အခလ  ော်ွားဖပနော်မရ၊ 

မ သ ွားစိုအ ွားကကည ော်ရှု    ော်ခပွား(NLD) 

မှသ ိုွားဦွားခဖမ ကော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သတော်ဖေတော်  ရသူ

၂၄၀ ခတ ကော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၁ ဦွားထ နော်ွားထ နော်ွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား

အမှတော် (၇/ခအ)၊

 သို လမော်ွား၊ 

က  ော်ွားရပော်၊

ခမ ော်လပမ   ော် မ နော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၄၁
ရှမော်ွားကရ ော် @ 

ထ ဋော်ဖမတော်လ ော်ွား
က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ထ ွားဝယော်ပေ     ော်ွားမှု

ခတ  ော် ယော်ခက ွားရွ

ာ 
ဖပညော်ကကီွားမဏ္   ော် တနသသ ရီ

နယော်ဖ  ွားခစ   ော်ရ က ပစော် တော်၍ 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၄၂ စညော်သူခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုစညော်ပ ော်လမော်ွား ဧရ ၀တီ အ မော်ဖပ ော်ထ ကော်စဉော် ခသနတော်နှ္  ော် ပစော်  ရသညော်။



၂၄၃ ခက  ော်မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၄၁ ဦွားရ ခက  ော် မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခက လ ော်ွားသပ တော်

မ ော်ွားတိုနော်ွားခက ွားရွ ၊

 နနော်ွားဝ ော်ခတ  

အိုပော်စို

ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၄၄ ခက  ော်  ို ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခ    ော်ွားဦွား စစော်က ို ော်ွား

၂၄၅ ခရွှေစ ော်ထ နော်ွား မ ၁၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

ခရွှေခက  ော်ွား က ယော်

 

လဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အ

ခရှြို့၊ ခည  ော်ရွ ၊

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၄၆ မ ော်ွားထကော်က ို ( ) က ိုထကော် က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ သေ ော်လမော်ွား လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

၂၄၇
ဆနော်ွားဝ ော်ွားလ ှု ော် ( ) 

စညော်သူစ ိုွား
က  ွား ၄၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၂၄၈ ခေသ မော်ွားခက  ော် @ မ ိုကော်  က  ွား ၃၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်ကနော်သပ တော် လ ှု ော် ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၄၉ အမညော်မသ ခသွား မ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အမှတော် ၂၊ 

အခဖ   ပည အထကော်တနော်ွားက 

ခာာ  ော်ွားခရှြို့

၂၅ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
အ မော်ဖပ ော်ထ ကော်စဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ခသနတော်နှ္  ော် 

ပစော်  ရသညော်။

၂၅၀ Cung lian Ceu က  ွား ၂၅
Salai Talang 

Lian
မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ Gilgal ဘိုရ ွားခက   ော်ွား တ ဟနော်ွားသပ တော်

ခတ  ော်ေလပော်ေိုနော် 

(၁)
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၅၁ က  ော် နို့ော်မနော် က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ ဟနော်ွားသပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၅၂ Do Suan Kim က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ ဟနော်ွားသပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

အသကော် ၂၀ အရွယော် တ  နော်ဒ ိုဆ မော်ွားက မော်ွားသညော်

 စစော်တပော်နှ္  ော်ရ ၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် ဒဏော်ရ ရ

 ခသဆ ိုွား   က  အခလ  ော်ွားက ို ကခလွားဖမာော်ာိုာ 

 စစော်ခဆွားရ ိုရ ော်   ရ ိုတ  ော် မတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့ 

ဖပနော်လညော်ရရှ    သညော်။

၂၅၃ ခက  ော်ဖမ  ော်ဝ ော်ွား @ညီခလွား က  ွား ၄၂ ဦွားတ ော်ခ  မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တ ဟနော်ွားသပ တော်
ခတ  ော်ေီလ ေိုနော် 

(၈)
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၅၄ ခအွားခက  ော် က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၁၈ လမော်ွား၊ ၁၃ 

ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

မ သ ွားစို 

စ ွားဝတော်ခနခရွားမခဖပလညော်ခသ ခကက   ော် 

ခရွှေခရ  ော်ွားသ  ွားရ  လမော်ွားမှ  ပစော်သတော်  ရသညော်။

၂၅၅
ပေ  ွားခက  ော်သူ @Bay Tar @

 Swarlaybi
က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ညသပ တော် ခက  တခလွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၅၆ ဖမဝ ော်ွား မ ၇၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော် လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

အသကော် ၇၀ အရွယော် အပ  မော်ွားစ ွားယူ 

အဘ  ွားသညော် အ မော်တ  ော် ဘိုရ ွားရှ   ိုွားခနရ ော်ွား 

ပစော်သတော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၅၇
ခအွားခအွား  ို ော်@ Rosarnar

 Bi
မ ၂၂ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊ ရပော်က ကော် 

(၁) ရှ ဆ ို ော်
ရပော်က ကော် (၁) ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်



၂၅၈ သီဟပေ  ွား @ကိုလ ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Lot 13 (အိုတော်ဆကော်) မန္တခလွား မန္တခလွား

စစော်တပော်နှ္  ော် ရ မ  ွားက ရပော်က ကော်တ  ော်ွားသ ိုို့ 

ခသနတော်ပစော်ခေ ကော်ရ  

က ညော်ထ မှနော်ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၅၉ န္ ို ော်လ ော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားဂိုတော် ဖပ ော်ဦွားလ  ော်

၂၆၀   ော်မ လ ၀ ော်ွား @ မ   ွားလ  ော် မ ၃၉ ဦွားတ ော်လ ှု ော် မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူ ရပော်က ကော်(၁) သပ တော်
ပ ိုကကြူ (၁) 

ရပော်က ကော်
ပ ိုကကြူ မခက ွား

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ကခလွားသ ိုွားခယ ကော်အခမဖေစော်သည ော် 

သူမသညော် သူမအ ွားမေမော်ွားရနော် 

ဒူွားခထ ကော်ခတ  ော်ွားပနော်   သညော်။ သ ိုို့ရ တ  ော် 

ပစော်သတော်  ရက  ေမော်ွားဆီွားသ  ွားခသွားသညော်။ 

မတော်လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခက  ော်စီ၏ 

လ ိုခ   ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက သူမ၏ 

ခယ က  ော်ွားအ ွား ေိုနော်ွားဆကော်သ ယော်က  

အခလ  ော်ွားလ ယူရနော် ခဖပ    သညော်။ 

အခလ  ော်ွားခရ ကော်ရှ လ ခသ အ ါ သူမတ  ော် 

နှ္ ပော်စကော်  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ အမ  ွားအဖပ ွားရှ သညော်ဟို 

ခဒသ  ခဖပ ကက ွား  ကော်အရ သ ရသညော်။

၂၆၁   နော်ခက  ော်စ  လ ော်ွား က  ွား ၄၁
ဦွားခမ  ော်ခမ  ော်လ

 ော်ွား
မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား လ ှု ော်သို အ မော်ရ လ ှု ော် ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ညတ  ော် လ ှု ော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  

သို အ မော်ရ တ  ော် ပစော် တော်  ရ၍ 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၂ မ   ွားဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၂၇ ဦွားမ   ွားသနို့ော် မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁
အ ော်ဂ  ော်နီယ ခက   ော်ွား

သ ွား
လ ှု ော်သို အ မော်ရ လ ှု ော် ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ညတ  ော် လ ှု ော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  

သို အ မော်ရ တ  ော် ပစော် တော်  ရပပီွား မတော်လ ၂၀ 

ရကော်ခနို့တ  ော်ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၃ သနို့ော်ေ ော်မ   ွား က  ွား ၂၇ ဦွားလှကကညော် မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပေ     ော်ွားမှု
၂၂ ရပော်က ကော်၊ 

စက ွားဝါပနော်ွားခ  လမော်ွား
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၆၄ ကက ခအ  ော် @ ဆနော်ွားပ က  ွား ၄၇ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
မ လ ိုွား၊ 

ပနော်ွားန ို့သ လမော်ွား
လ    ော်ခက ော် ကယ ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၅ ခေ ော်ဖမတော်က ို @ ေ ိုွားခေ ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၆ မ ော်ွားထကော်န္ ို ော် @ ရှမော်ွားခလွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၇ ရ သူခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၈ အမညော်မသ ခသွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၆၉ အမညော်မသ ခသွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၇၀ အမညော်မသ ခသွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၇၁ အမညော်မသ ခသွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၇၂ ထ နော်ွားခအ  ော်ခက  ော် က  ွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၇၃ ခက  ော်သူဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ရှမော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။



၂၇၄ အနော်ဒူွား ( ) အဒူရယော် က  ွား ၆၂ အမညော်မသ ၁၉ မတော် ၂၁ ၁၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော် ခတ  ော်ပ ို ော်ွား ပမ တော် တနသသ ရီ
He was killed by a car in Myeik Taung 

village.

၂၇၅ သကော်ပ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
ပမ  ြို့သစော် ၁ လမော်ွားနှ္  ော် ၂ လမော်ွား၊ 

တ ခမ 

ပိုသ မော်ည နို့ော် ၄ လမော်ွား၊

 အမှတော် (၈) 

ခဖ  ကော်လွှ 

တ ခမ ရနော်ကိုနော် နေူွားတ  ော် က ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၇၆ ခအ  ော်ခက  ော်ွားထကော် က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား တ ခမ သပ တော် ခဖ  ကော်ရပော်က ကော် သ ခကတ ရနော်ကိုနော် နေူွားတ  ော် က ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၇၇ အမညော်မသ ခသွား က  ွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွား ပ  ူွား ပ  ူွား ပ  ူွား
ဆန္ဒဖပခနစဉော် ခသနတော်နှ္  ော် ပေ     ော်ွား၍ 

က ညော်ထ မှနော်က  ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၇၈ အမညော်မသ ခသွား က  ွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွား ပ  ူွား ပ  ူွား ပ  ူွား
ဆန္ဒဖပခနစဉော် ခသနတော်ပစော် တော်  ရ၍ 

ခသဆ ိုွား   သညော်။

၂၇၉ မ ော်ွားမ ော်ွားခေ ော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ ၊ ဗ ိုလော်ခတေလမော်ွားသပ တော် နန္ဒ ဝနော်ရပော်က ကော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၈၀ Zuali @ Malan Zwal e မ ၃၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော်ရှ  သူမ၏

 တ ိုကော် နော်ွား ၅ လွှ မှ 

 ိုနော်     သညော်။

၅ လွှ ၊ 

ကနော်ခတ ော်ခလွား၊ 

၉၁ လမော်ွား

မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော် ရနော်ကိုနော်

We Love Yangon ရ ိုွားတ  ါွားမ  ွားအ ွား 

ရ ိုကော်    ွားပပီွား ပရ ခဘ ဂမ  ွားနှ္  ော် 

ရ ိုွားအသ ိုွားအခဆ  ော်ပစစညော်ွားမ  ွားက ို 

ေ ကော်ဆီွား  ိုွားယူ    ကကသညော်။ အဆ ိုပါ ဝ ော်စီွားမှုမှ 

 ခကက ကော်မကော်ေ ယော်ဖေစော်ခသ ခကက   ော် ၃၅ 

နှ္စော်အရွယော် အမ   ွားသမီွားတစော်ဦွားသညော် တ ိုကော် နော်ွား

  ါွားလွှ  အခပေါ်ထပော်၏ အခရွားခပေါ်ခလှက ွားမှ

 ဖပ တော်က ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားက   ွားခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၈၁ မ ိုွားခေ ော်ခထ ွား ( ) ခမ  ော်စနော်ွား က  ွား ၂၈ ဦွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခလ   ၈၂၄၊ 

မဟ ပမ   ော် (၂)
မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၈၂
လှမ   ွားသ နော်ွား @က ိုမ   ွား @

ေ ိုွားသ ွား
က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က ကော်

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က 

ကော်
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၂၈၃ ခေ ော်မ   ွားထကော် က  ွား ၁၆ ဦွားဖမ  ော်ခေ ော် မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်တ  ော် 

ပစော်သတော်  ရ

Seyartai café 

shop
မန္တခလွား မန္တခလွား

သူသညော် ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်တလ ော်ွားမှ

 လ က  မန္တခလွားရှ  လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်တ  ော်

 

အလိုပော်လိုပော်ခနသညော်မှ နှ္စော်ရကော်သ ရှ ခသွားသ

ညော်။ သူသညော် မတော် ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်သ ွားမ  ွားလ သညော်ဆ ို၍ 

လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်ဖပ ော်ထ ကော်ကကည ော်ရ  

ခသနတော်ပစော်  ရက  

ခသဆ ိုွားသ  ွားရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

၂၈၄ ပေ  ွားခဝထ နော်ွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ဖပညော်ကကီွားခပ  ော်ဘ ယော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

၅၆လမော်ွားနှ္  ော် ၁၂၂ လမော်ွားခထ   ော်
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား

က ညော်သညော် သူ၏ ဘယော်ဘကော်  ါွားမှ 

ည ေကော် ါွားသ ိုို့ ထ ိုွားခေ ကော်ဝ ော်ခရ ကော်က  

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။



၂၈၅ ခေ ော်မ   ွားဦွား က  ွား ၄၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဖပညော်ကကီွားခစ ွားန ွား
ဖပညော်ကကီွားတ  နော် မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွားပပီွားခန ကော် 

စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ယူခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။

၂၈၆ ပေ  ွားခမ ကော်ခမ  ော် က  ွား ၄၆ ဦွားခမ  ော်ခမ  ော် မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ရပ််က ကော်လ ိုခ   ခရွား ၃၃X၃၄, ၈၇x၈၈, ဖပညော်ကကီွားတ  နော် မန္တခလွား

လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်ခသဆ ိုွားသ  ွားပပီွားခန ကော်

 စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ယူခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။

၂၈၇ ခက  ော်မ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား ၁၄ အမညော်မသ ၂၁ မတော် ၂၁ ၂၁ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့
ခဒါ ော်ွားရှညော်ရွ ၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုပမ  ြို့
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ The house was set on fire

၂၈၈ တိုတော်ကကီွား က  ွား ၅၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပ ော်လယော်သပ တော်
  မော်ွားဖမသ စညော်ပမ  ြို့န

ယော်
မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၈၉ လ ော်ွားခေ ော်က ို က  ွား ၂၀
ဦွားတ ော်ခမ  ော်လ

တော်
မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပ ော်လယော်သပ တော်

ခအ  ော်ပ ော်လယော် 

၅၂x၅၃ လမော်ွား၊ ၁၀၅

 လမော်ွား

မန္တခလွား မန္တခလွား

သူ၏ ဘယော်ဘကော် လကော်ခမ  ော်ွားနှ္  ော် 

ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၀ စ ို ော်ွားခအ  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၅၀ ဦွားခက  ော်ခ ွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပ ော်လယော်သပ တော်
၅၆x၅၇ နှ္  ော် 

၁၁၁X၁၁၂
မန္တခလွား မန္တခလွား

၂၉၁ ခမ ော်စီ မ ၆၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ မော်တ  ော် ခယ ခဒသ, Kyw ကနို့ော်ခက မခက ွား
လကော်ခမ  ော်ွားန ို့ ရ ော်ဘတော်မှ  က ညော်ထ မှနော်က 

 ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၂ ခေ ော်ခေ ော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
  မော်ွားဖမသ စညော်၊ ဖမရညော်နန္ဒ  

ရပော်က ကော်

  မော်ွားဖမသ စညော်၊ 

ဖမရညော်နန္ဒ  

ရပော်က ကော်

  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၃ ခနမ   ွား က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား   မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား

အသကော် ၁၅ နှ္စော်အရွယော် 

ထ နော်ွားထ နော်ွားခအ  ော်၏အခလ  ော်ွားက ို 

ဝ ော်သယော်စဉော် ပစော်သတော်     ရသူ။

၂၉၄ မ   ွားဟ နော်ွားခက  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခအ  ော်ပ ော်လယော်သပ တော် မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၂၉၅ ထ နော်ွားထ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
  မော်ွားဖမသ စညော်၊ ဖမရညော်နန္ဒ  

ရပော်က ကော်

  မော်ွားဖမသ စညော်၊ 

ဖမရညော်နန္ဒ  

ရပော်က ကော်

  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား
ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ ခသနတော်ပစော်  ရ၍ 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၆ မ ော်ွားသူခအ  ော် က  ွား ၃၉ ဦွားခအ  ော်ရှ ော် မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က ကော်
JJ ၇၇/၂ 

ခအ  ော်ပ ော်လယော်
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား

ည ေကော် ပ  ိုွားသ ိုို့ ခသနတော်က ညော်ထ မှနော် 

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၂၉၇ ေ ိုွား ယော် က  ွား ၃၀ ဦွားသကော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က ကော်

ခအ  ော်ပ ော်လယော်၊ 

ကနော်ကကီွားကိုနော် 

ခက ွားရွ 

ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၈ လ ှု ော်မ   ွားထကော် က  ွား ၄၀ ဦွားသ နော်ွားခေ ော် မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က ကော်
သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က 

ကော်
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၂၉၉ ခဘဘီစ ိုွားဖမ  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က ကော်
သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က 

ကော်
ဖပညော်ကကီွားဒဂ ို မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၃၀၀
ခေ ော်လ ော်ွားထ ိုကော် @ 

ခက   ော်ွားသ ွား
က  ွား ၃၂ ဦွားစ ိုွားဖမ  ော် မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁   မော်ွားဖမသစစ  မနော်ဘ ဝ ော်

၄၉ လမော်ွား၊ 

တနော်ေ ိုွားန မ ော်အ မော်ရ အနီွား

၁၁၄x၆၄ (က) 

လမော်ွား
  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၀၁ Ingem Bo က  ွား ၂၀ ဦွားခက  ော်ခက  ော်ဦွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၅၄ လမော်ွားနှ္  ော် ဖမမဉ္ဇြူလမော်ွား 

ခထ   ော်

၅၅ လမော်ွား၊ ၁၁၃ 

(က)လမော်ွား၊  ဘ/၁၂
မန္တခလွား မန္တခလွား ခပါ ော်သ ိုို့က ညော်ထ မှနော်ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၀၂ ခေ ော်ကကီွား က  ွား ၁၉ ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော် မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၁၁၃x၁၁၄ လမော်ွား၊ 

၇၇ လမော်ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားသညော်

၃၀၃ ထ နော်လ ော်ွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၀၄ မ ိုွားခက  ော်ေ ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၀၅ ခအွား  မော်ွားမ ိုွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၀၆ ဖမ  ော်သ နော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား ခသနတော်ပစော်  ရ၍ ခသဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၀၇ ခအ  ော်တ  ော် က  ွား ၅၈ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၃၀၈ ခဝလ  ော် က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၃၀၉ ခဖပသ နော်ွား က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၂၂ မတော် ၂၁ ၄ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား က   ကော်မခရ အက ဉော်ွားခထ  ော် ခရွား မ နော်

မတော်လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် မ နော်ဖပညော်နယော်၊ 

ခရွားပမ  ြို့နယော်၌ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅(က) ဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရက  

က   ကော်မခရ အက ဉော်ွားခထ  ော်၌ 

   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ   

က ိုခဖပသ မော်ွားသညော် ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၄) တ  ော်

 အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခဖပသ မော်ွားသညော် ဆီွား    ခရ ဂါခကက   ော် 

က ယော်လ နော်သ  ွားသညော်ဟို ရ မ  ွားမှ 

ခဖပ ကက ွားခသ ော်လညော်ွား က ိုခဖပသ မော်ွားတ  ော် 

ဆီွား    ခရ ဂါရှ သညော်ဟို မကက ွားမ ခကက  ော်ွား 

မ သ ွားစို နှ္  ော် နီွားစပော်သူတစော်ဦွား၏ 

ခဖပ ကက ွား  ကော်အရ သ ရှ ရသညော်။

၃၁၀ ဝ ော်ွားထ နော်ွားဦွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
မန္တခလွား 

ခအ  ော်ပ ော်လယော်ရပော်က ကော်
ခအ  ော်ပ ော်လယော် မန္တခလွား မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၁၁   မော်ွားသ ခထ ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
  မော်ွားဖမသ စညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

မခန ော်ဟရီလမော်ွား
  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၁၂   ော်မ   ွား  စော် မ ၆ အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၅၂ (ဂ) ၁၀၅ ၁၀၆၊ မန္တခလွား မန္တခလွား မန္တခလွား မန္တခလွား

သူမသညော် မ မ အ မော်တ  ော် ခနခနစဉော် စစော်တပော်နှ္  ော်

 ရ မ  ွားက  အ မော်တ  ော်ွားသ ိုို့ 

ခသနတော်ပစော် တော်   သညော်။ သူမ၏ ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့

 က ညော်ထ မှနော်က  ခသဆ ိုွား   ရသညော်။



၃၁၃ သ နော်ွားစ ိုွားဦွား က  ွား အမညော်မသ ခသွား မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၅၇ (က) ၁၀၃ (က) မန္တခလွား မန္တခလွား မန္တခလွား

စစော်တပော်နှ္  ော် က ညော်က ဝတော်ထ ွားသည ော် 

ရ မ  ွားက စကော်ဘီွားစီွားခနသူမ  ွားက ို စ နော်ခ ေါ်   ရ 

 သ နော်ွားစ ိုွားဦွားက လှည ော်ကကည ော်သညော်နှ္  ော် သူ၏ 

လကော်ခမ  ော်ွားနှ္  ော် ရ ော်ဘတော်က ို 

ခသနတော်ပစော် တော်  ရ၊ က ညော်ထ မှနော်က  

ခသဆ ိုွား   ရသညော်။

၃၁၄ ခ ွားလ  ော် ( ) မှုနော်ကကီွား က  ွား အမညော်မသ ၂၃ မတော် ၂၁ ၂၃ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၀၆ လမော်ွား၊ ၅၂*၅၃ ကက ွား မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွား ဝ ေကော်ရ ော်အ ိုက ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၃၁၅ (က ို) ေ ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ထ ွားဝယော်၊ ခက  ကော်ခမ ော်ရပော်၊

 ခထ  ော်အနီွား
ကကပော်စ ဖပ ော် ရပော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

အရှ နော်ဖမှ  ော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ သည ော် စစော်က ွား၏ 

ဝ ော်တ ိုကော်ဖ  ော်ွားက ို      ရပပီွား ခသဆ ိုွား   သညော်။

၃၁၆ ခဝယ ထကော်န္ ို ော် ( ) ေ ိုွားသ ွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၁၇ မ ိုွားထကော်ဝ ို ော်ွား က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ ၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၁၈ ေ ိုွားထီွား က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၄-မတော်-၂၀၂၁ ၂၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၆၆x၆၇၊ မခန ော်ဟလီ 

စ နော်ပနော်ွားလမော်ွား
မန္တခလွားပမ  ြို့ မန္တခလွား

ခန ကော်ခက  ဘကော်က ို 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်  ရ   သညော်။

၃၁၉ ကကညော်ဆကော်လ ှု ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၂၄-မတော်-၂၀၂၁ ၂၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ရပော်က ကော်ထ တ  ော် စ ဖပ ရပော်က ကော် ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား မန္တခလွား ခပါ ော်တ  ော်ွားပ ို ော်ွားက ို ခသနတော်မှနော်   သညော်။

၃၂၀
ခနလ ော်ွားခထ ွား ( ) 

အမော်စ  ဒစော်
က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ကကီွား (က သ ) ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

မ ကော်လ ိုွားနှ္  ော်ခဖ ခထ ကော်က ို 

ခသနတော်ထ မှနော်   သညော်။

၃၂၁ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

၃၂၂ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

၃၂၃
မ ော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွား ( ) 

က ိုကိုလ ွား
က  ွား အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

၃၂၄ စ ိုွားန္ ို ော်ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မ ိုွားဒါစို တ တ ွား မ ိုွားညှ ော်ွား က   ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၃၂၅ ဝ ော်ွားခဆ က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားဒါစို တ တ ွား
ခအ  ော်သခဖပ 

ရပော်က ကော်
မ ိုွားညှ ော်ွား က   ော် အစ အ မော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၃၂၆ လ ော်ွားထကော် က  ွား အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားဒါစို တ တ ွား
ခအ  ော်သခဖပ 

ရပော်က ကော်
မ ိုွားညှ ော်ွား က   ော် အစ အ မော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၃၂၇ ရနော်ခအ  ော် ( ) ပေ  ွားဖပည ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဖေြူ ဖေြူ ပ  ူွား ဆီွားအ မော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၃၂၈ တ ိုွားခေ ော်ခအ  ော် က  ွား ၁၉ ဦွားစ နော်ထ နော်ွား ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁
အရပော်သ ွား Servant 

(CDM
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

၃၂၉ ခေ ော်ဝ ော်ွားခမ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

၃၃၀ ခအ  ော်  ို ော်စ ိုွားသူ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

၃၃၁ သနော်ွားစ ိုွားလ ော်ွား ( ) သ နော်ွားလှ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

၃၃၂ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်



၃၃၃ ခအ  ော်သူထ နော်ွား က  ွား ၃၂ ဦွားတ ော်ထ နော်ွား ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ို crackdown

အမှတော် (၄၅၁)၊ 

ခရွှေဟသသ  ၉ လမော်ွား၊

 ၁၀၄ ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခပါ ော်က ိုထ မှနော်ပပီွား ခသ ွားထ ကော်လ နော်သဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၃၃၄
မ   ွားမ ော်ွားခအ  ော် ( ) 

ေ ိုွားကိုလ ွား
က  ွား ၃၃ ဦွားသနော်ွားပီ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား တမူွား တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ဝမော်ွားဗ ိုကော်ကခနခန ကော်ခက  အထ ခေ ကော်မှနော်ပပီ

ာွားက ဆ ိုွား

၃၃၅ န္ ို ော်ရ လ ော်ွား က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၁၀၇ ဂ တော်ခဟ  ော်ွားအနီွား

အမှတော်(၉၀၃)၊ 

ဖမတော်သီရ လမော်ွား၊ 

(၁၀၇) ရပော်က ကော်။

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ညသပ တော်တ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားခသနတော်မှနော်၍က ဆ ိုွား

၃၃၆ ရ ဝ ော်ွား က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်တ  ါွား ခက  ကော်တ  ါွား ပ  ူွား အစ အ မော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၃၃၇ ခအ  ော်မ ိုွား က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၆ မတော် ၂၁ ၂၆ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား  ခဖမ ကော်ဒဂ ို  ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၃၃၈ မ ော်ွားဖမတော်ပ ို ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၃၃၉   ော်  ော်စ ိုွား ( ) လ အ ဆ ဘီ မ ၃၂ အမညော်မသ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ

၃၄၀ မ   ွားခအ  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ

၃၄၁ အ က ဦွား က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ

၃၄၂ ခအ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၆ မတော် ၂၁ ၂၆ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော်
ခအ  ော်မဂသလ ရပော်

က ကော်
ပမ တော် တနသသ ရီ He was shot during the crackdown

၃၄၃ ခက  ော်သူ က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၆ မတော် ၂၁ ၂၆ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ထ ွားဝယော်
က စော်ဆ ဖပ ော်ရပော်က 

ကော်
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ He was shot while going to work

၃၄၄
လ ှု ော်ခေ ော်ဝ ော်ွား ( ) 

လ ှု ော်ခက  ော်
က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဆ တော်ဖေြူသပ တော် ဆ တော်ဖေြူ မခက ွား

မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် န ွားထ ော်က ို 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား မန္တခလွား ခဆွားရ ိုကကီွား၌ 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် မတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၄၅ ခအ  ော်ထ နော်ွားခအွား က  ွား ၃၂ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ ၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခလှ ော်က ွားလမော်ွား၊  ိုဝါက ွားဂ တော်
ခရွှေဟသသ (၉)လမော်ွား၊

 (၁၀၄)ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ခဖ  ကော်ခထ ကော်က ို 

သ ိုွားကက မော်ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား က ဆ ိုွား   သညော်။

၃၄၆ ဖမတော်  ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ ခကတ သပ တော် သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၄၇   စော်က ို က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား (၈)ရပော်က ကော်၊ သ ခကတ

အမှတော် ၃၅၆၊ 

ဖမနန္ဒ (၂)လမော်ွား၊ 

(၈)ရပော်က ကော်

သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၄၈ အ န္ ိုွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား (၈)ရပော်က ကော်၊ သ ခကတ

အမှတော်(၉၃၆)၊ 

ရတန ပ ို(၈)လမော်ွား၊ 

(၉)ရပော်က ကော်

သ ခကတ ရနော်ကိုနော် လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၃၄၉ ေ ော်မ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ိုတ တ ွား ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၅၀ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ လ  ော် ပမ  ြို့မခတ  ော်ရပော် သ လ  ော် ရနော်ကိုနော်



၃၅၁
Maung Hti San Wan Phi 

Tun 
က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား TGKN strike

မလ  ူွားစ ွားခသ ကော်

ဆ ို ော်၊ 

ဖပညော်သ ယ လမော်ွား၊

 (ရဝမော်အမ   ွားသ ွား)

သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော် ပါွားဖပ ော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွား   သညော်။

၃၅၂ တ ော်လှ က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သ လ  ော် ပမ  ြို့မခတ  ော်ရပော် သ လ  ော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၃ သနို့ော်ေ ော်ထ နော်ွား @ Wet Poe က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား စမော်ွားခ    ော်ွား စမော်ွားခ    ော်ွား ရနော်ကိုနော်

၃၅၄   စော်ဘ ိုဘ ိုပ  မော်ွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော် သပ တော်လမော်ွားခကက  ော်ွား အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၅ ခတေ ထ နော်ွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော် သပ တော်လမော်ွားခကက  ော်ွား အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၆ ခေ ော်ခလွား က  ွား ၄၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော် သပ တော်လမော်ွားခကက  ော်ွား အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၇   စော်လ ော်ွားသူ က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခအ  ော်ဆနော်ွားခက   ော်ွားဂ တော် 

တ  ါွားအနီွား
အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၈ သူရ ( ) သနော်ွားဝ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား ၂၁ ဦွားဝ ော်ွားထ နော်ွား ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်၊ ခေ  ကနော် အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

၃၅၉ ခဝလို က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မရမော်ွားကိုနော်ွားသပ တော် မရမော်ွားကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၆၀ ဥမမ ရှ နော် မ ၅၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား Crackdown in house
(၁)ရပော်က ကော်၊ 

(၁၁)လမော်ွား
မရမော်ွားကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၆၁ သကော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ တပော်အရ ရှ ခဟ  ော်ွား Crackdown in house
(၁)ရပော်က ကော်၊ 

ပမ  ြို့ခဟ  ော်ွား(၆)လမော်ွား
မရမော်ွားကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၆၂ ရ ဖမတော်သူ ( ) ခရ  မော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ကမ ကသ ယော်ရပော် ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၃
ခက  ော်ထကော်ခအ  ော် ( ) 

ေ ိုွားဓမမ
က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က နော်စစော်သ ွား 

ရပော်က ကော်
ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၄ ဝ ော်ွားဖမ  ော် က  ွား ၄၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
က နော်စစော်သ ွား 

ရပော်က ကော်
ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၅ ခအ  ော်ေ ော်ဖမ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၁၁/၁၄ ရပော် ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၆ ခဝယ မ ော်ွားထ ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
တပ ော်ခရွှေထီွား 

ရပော်က ကော်
ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၇ ခက  ော်ခေ မ ော်ွား @ Na Ee က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခရတပော်သ ွားခဟ  ော်ွား ဒလ ရနော်ကိုနော်

၃၆၈ စ ို ော်ွားခဝယ က  ွား ၁၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၁၀၅ လမော်ွား၊ 

ဖမနော်မ မီွားရထ ွား 

ရပော်က ကော်

မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော် ရနော်ကိုနော် အ မော်တ  ော်က ညော်ထ မှနော်

၃၆၉ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ယိုေနဥယ  ဉော် ဒဂ ိုဆ ပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၇၀ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၇၁ ဝ ော်ွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်၊ သ လျှ ော် သပ တော် လ ှု ော်ပမ  ြို့နယော် ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။



၃၇၂ ခဝေ ော် က  ွား ၃၅ ဦွားသ နော်ွားလှ 27-Mar-21 27-Mar-21 Tourist Guide ခည  ော်ဦွား ခည  ော်ွားဦွား မန္တခလွား ခပါ ော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၇၃ ဖမ  ော်ထ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၄၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခည  ော်ဦွား ခည  ော်ွားဦွား မန္တခလွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၇၄ ပနော်ွားအ ဖေြူ မ ၁၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား သူမခနအ မော်အတ  ော်ွား မ တထီလ မန္တခလွား
ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၇၅ ထ နော်ွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ တထီလ သပ တော် မ တထီလ မန္တခလွား

၃၇၆ ေ ိုွားလဖပည ော် အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ တထီလ မန္တခလွား

၃၇၇ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ တထီလ မန္တခလွား

၃၇၈ ပေ  ွားသနို့ော်ခဝ (ခဒါကော်တ ) က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဆရ ဝနော် ဝမော်ွားတ  ော်ွား မန္တခလွား
လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၇၉ ပ  မော်ွားမ ော်ွားစ ိုွား ( )မ ော်ွားမ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဝမော်ွားတ  ော်ွား မန္တခလွား ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၃၈၀ ဝ ော်ွားခေ ော် က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ရ ဝနော်ထမော်ွားခဟ  ော်ွား ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား မန္တခလွား ခပါ ော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၈၁ ဝ ော်ွားမ   ွားဦွား က  ွား ၂၅ ဦွားခမ  ော်ဝ ော်ွား ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်ဂ  ော်နီယ Taunnout village ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၈၂
ခက  ော်ဝ ော်ွားခမ  ော် ( ) 

ခက  ော်က ို (Bighuka)
က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်ဂ  ော်နီယ မန္တခလွား မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၈၃ ရ ေ လ ော်ွား က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား 19x81 near မန္တခလွား မန္တခလွား ဆီွားအ မော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၈၄ လ ော်ွားလ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၃၈၅ သီဟခက  ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား
ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၈၆ ဟ နော်ွားထကော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၈၇ ဟ နော်ွားမ ော်ွားသ မော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၃၈၈ ရ ေ ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၃၈၉ ခအ  ော်မ ော်ွားလ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  က ဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၃၉၀ ခအ  ော်ထ ဋော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား ခပါ ော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၉၁ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား
ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၃၉၂ ခဒေါ်စ ိုွားရီ မ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အနီွားစ နော်ွား အနီွားစ နော်ွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော် မန္တခလွား

စစော်တပော်မှ ပစော် တော်   ခသ  က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူသညော် 

စစော်ဗ ိုလော်ဖေစော်သညော်။

၃၉၃ ရ ရ  ော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော် မန္တခလွား

၃၉၄ ခစ ကက   ော် က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော် မန္တခလွား



၃၉၅ မ ိုွားမ ိုွားလ ှု ော် ( ) ဘိုတော်ဆ ို မ ၄၂ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော်သပ တော် ပနော်ွားမခက ွားရွ သစော်
မ ိုွားကိုတော် 

(အခန ကော်ပ ို ော်ွား)
မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၃၉၆ စညော်သူ က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော်သပ တော်
ခရွှေဂူ (၁၉) 

ရပော်က ကော်
မ ိုွားကိုတော် (အခရှြို့ပ ို ော်ွား) မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၃၉၇
ခက  ော်ထ နော်ွားခအ  ော် ( ) 

ကျွ ကကီွား
က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော်သပ တော် ခဂါ ော်ွားခက ြို့ဘ ွားရပော်

မ ိုွားကိုတော် 

(အခန ကော်ပ ို ော်ွား)
မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၃၉၈ ခအ  ော်ပ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၃၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော်သပ တော်
ရနော်ကကီွားခအ  ော်ရပော်

က ကော်

မ ိုွားကိုတော် 

(အခန ကော်ပ ို ော်ွား)
မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၃၉၉ သနော်ွားတ ိုွားခဝ က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားကိုတော်သပ တော်
ခအ  ော်သို ရပော်က 

ကော်

မ ိုွားကိုတော် 

(အခန ကော်ပ ို ော်ွား)
မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ     ော်ွားမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၄၀၀ ခဝခမ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မိုနော်ွားပ ော်ရွ စဉ ော်က ို ော် မန္တခလွား

၄၀၁ တ ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၅၉ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မိုနော်ွားပ ော်ွားရွ စဉ ော်က ို ော် မန္တခလွား ခပါ ော်တ  ော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၄၀၂ ခစ  (ဦွား) က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၅/၆ ရပော်က ကော်သပ တော် (၂)ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။ 

(အခန ကော်ေကော်မှ)

၄၀၃ ခသ  ော်ွားန္ ို ော်ဦွား (ဦွား) က  ွား ၄၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၅/၆ ရပော်က ကော်သပ တော် (၂)ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။ 

(အခန ကော်ေကော်မှ)

၄၀၄ မ   ွားန္ ို ော် (ဦွား) က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ၅/၆ ရပော်က ကော်သပ တော် (၁)ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။ 

(အခန ကော်ေကော်မှ)

၄၀၅ ဟ နော်ွားဝ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၁၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားလမော်ွား၊ ၁၂ ရပော်က ကော် ရှ ွားခတ ရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။ 

(အခန ကော်ေကော်မှ)

၄၀၆ ထ နော်ွားရ ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားလမော်ွား၊ ၁၂ ရပော်က ကော် Gyokepin village ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၄၀၇ ခက  ော်ခက  ော်န္ ို ော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၄၀၈
ခန  ော်ခန  ော် ( ) 

မ ိုဟ မကော်အလီ
က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော် BoneOke village အမရပူရ မန္တခလွား

၄၀၉   စော်ေူွားသူ က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော်
Tharlayswa 

ward, Ngal Toe 
အမရပူရ မန္တခလွား

၄၁၀   စော်သကော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော် ခတ  ော်ကကီွားရွ အမရပူရ မန္တခလွား

၄၁၁ ခက  ော်ခ ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား (၈)လမော်ွား၊ က မော်ွားခမွှွားရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၁၂ ေ နညော်ခအ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပ န္န ခတ ော်ရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ ခက   ော်ွားခရှြို့တ  ော် ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

၄၁၃
အီဗရ ဟ ော် ( ) 

မ   ွားခေ ော်ခအ  ော်
က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော်ပမ  ြို့ သပ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၁၄ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပမ တော်ပမ  ြို့ သပ တော် ပမ တော် တနသသ ရီ



၄၁၅ ခေ ော်မ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော်
ခရွှေေ ော်ခယ ော်ရပော်က 

ကော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

၄၁၆ ထူွားဖမတော်ဝ ော်ွား က  ွား ၁၃ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဘ ို သပ တော် ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား
အ မော်၌ ရှ ခနစဉော် ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရ၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား    သညော်။

၄၁၇ က ို က ကော် က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဘ ို သပ တော် ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၄၁၈ ခက  ော်ွားခက  ော်ွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဘ ို သပ တော် ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၄၁၉ ေ ော်လ  ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၀ ဦွားခအွားသ နော်ွား ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခရွှေဘ ို သပ တော် ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၄၂၀ ပေ  ွားခဝတ ိုွား ( ) ခဘ ော်ခဘ ော် က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်က ို ော်ွား သပ တော် စစော်က ို ော်ွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်  ရသညော်။

၄၂၁ အ က က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား စစော်က ို ော်ွား သပ တော် သဗ  ရွ စစော်က ို ော်ွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၄၂၂ ထ နော်ွားဦွား က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၂၃ ခက  ော်သ နော်ွား က  ွား ၄၅ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၂၄ ေ ိုွား  မော်ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၄၂၅ အမညော်မသ က  ွား ၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၄၂၆   မော်ွားခဖမ ခက  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ယ ော်ွားမ ပ ော်နှ္  ော် ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား

 သပ တော်
ဒိုနော်ွားခတ ရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၄၂၇
ထကော်ဖမကော်သ  ော် ( ) 

သ  လဟ ွား
က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပိုသ မော် သပ တော် ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၄၂၈ ခဝလ  ော်ဦွား က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပိုသ မော် သပ တော် ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၂၉ မ   ွားဟနော် က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပိုသ မော် သပ တော် ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၃၀ ဝသိုနော်စ ိုွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဘူတ ခအ  ော်သခဖပလမော်ွား ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၄၃၁ လ  ော်က ို က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဘူတ ခအ  ော်သခဖပလမော်ွား ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၄၃၂ နနော်ွားဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုကော်ဦွား သပ တော် ဒ ိုကော်ဦွား ပ  ူွား လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၄၃၃ ေ ိုွားလ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုကော်ဦွား သပ တော်
(၆) ရပော်က ကော်၊ 

ဆညော်ခဖမ  ော်ွားလမော်ွား၊
ဒ ိုကော်ဦွား ပ  ူွား လညော်ပ ော်ွားတ  ော်က ညော်ထ  က ဆ ိုွားသညော်။

၄၃၄ ခက  ော်ွားဖမတော်သူ က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်ဂ  ော်နီယ မ ိုွားည  မ ိုွားည  မ ိုွားည  ပ  ူွား
ခနအ မော်အခရှြို့တ  ော် ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ဆီွားအ မော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၃၅ ခက  ော်ခက  ော် က  ွား ၄၅ ဦွားခအ  ော်ဖမ  ော် ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ န္ ယော်ကိုနော်ွား ခက  ကော်တ  ါွား ပ  ူွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၃၆ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ေဒ ို ခက  ကော်တ  ါွား ပ  ူွား

၄၃၇ မ ော်ွားသနော်ို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

၄၃၈
မ ို ော်မ ော်ွားခန  ော် ( ) 

ရ ထကော်ခန ော်
က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ခက   ော်ွားသ ွား (ဥပခဒ 

ခန ကော်ဆ ိုွားနှ္စော်)

Ta-ang Legal Aid 

office
လ ွားရ ှုွား ရှမော်ွား

ခန ကော်ခက  က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၃၉ စ ို ော်ွားလှထ နော်ွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ွားရ ှုွား ရှမော်ွား

၄၄၀ ထ နော်ွားတ  ော်  ို ော် က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ွားရ ှုွား ရှမော်ွား

၄၄၁ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား လ ွားရ ှုွား ရှမော်ွား

၄၄၂ က ိုမ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူ မခက ွား
ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၄၄၃ မ ော်ွားခေ ော်ခထ ွား က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၄၄ ဝ ော်ွားခက  ော်စ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဂတော်ကိုနော်ွားရပော်က ကော် ဟ ိုပ ော် က   ော်

၄၄၅ ခရွှေဖမ  ော် မ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ဗနော်ွားခမ ော် က   ော်

၄၄၆ သနော်ို့ော်ခေ ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား ေ ွားကနို့ော် က   ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ က  ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်။

၄၄၇ ခအ  ော်ညီခထ ွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား က   ကော်ထ ို မ နော်

၄၄၈ ခဝလ ော်ွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား က   ကော်ထ ို မ နော်

၄၄၉ ခအွားဖမတော်သူ မ ၁၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁
ခက   ော်ွားသ ွား (Grade 

5)

သို ဝတီ 

အထကော်တနော်ွားခက  

 ော်ွား၊ 

ဒ ို ော်ွားဝနော်က  ော်ွားရပော်က 

ကော်

ခမ ော်လပမ   ော် မ နော်
ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၅၀ ဝ ော်ွားစ ိုွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဒ ို ော်ွားဝ ော်ွားက  ော်ွားသပ တော် ဒ ို ော်ွားဝ ော်ွားက  ော်ွား ခမ ော်လပမ   ော် မ နော်
ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၅၁ ရ ရ  ော်ခန  ော် အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မူဆယော် ရှမော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၅၂ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မူဆယော် ရှမော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၅၃ အမညော်မသ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား မူဆယော် ရှမော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သတော်  ရ   သညော်။

၄၅၄ သ ခမ  ော်ခမ  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား (ABSFU) ပ  ူွား သပ တော်
ပခဒသ ရပော်က ကော်၊

 ဘိုရ ွားကကီွား
ပ  ူွား ပ  ူွား

၄၅၅
ခက  ော်သူရခအ  ော် ( ) 

ေ ိုွားခက  ော်
က  ွား ၄၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက  ကော်တ  ါွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ပ န္ ယော်ကိုနော်ွားပမ  ြို့ 

ဆ ို ော်ကယော်သပ တော်

ပ န္ ယော်ကိုနော်ွား ခက  ကော်တ ါွား ပ  ူွား

ဆ ို ော်ကယော်သပ တော်လမော်ွားခကက  ော်ွားတ  ော်ပစော် တော်  

   ရပပီွားေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားခန ကော် 

မခသမ   ော်ွားပစော်သတော်  ရသညော်။

၄၅၆ ရှ နော်ွားထကော်ခအ  ော် က  ွား ၂၇ ဦွားတ ော်ရှ နော်ွား ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁
အ ော်ဂ  ော်နီယ / 

အန္ိုပည ရှ ော်

ခက  ကော်ခဖမ  ော်ွားသပ တော် 

(တ ခမ )
ခမှ ော်အ ော်ွားရွ ဒ ိုကော်ဦွား ပ  ူွား

ဗ ိုွားဖေ  ော် တ ိုကော်  ိုကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၅၇ ခအ  ော်ေ ော်ပေ  ွား က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ေူဆယော် ဂ ိုွားသမ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၅၈ ခအ  ော်မ   ွားသ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ တပော်ကိုနော်ွားသပ တော် တပော်ကိုနော်ွား ခနဖပညော်ခတ ော်
ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၅၉ ခက  ော်သူရ က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ
နှ္ ော်ွားဆီပမ   ော်လမော်ွား၊ 

၅၃ ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၆၀ ခက  ော်သီဟ က  ွား ၄၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၄၆၁ ခေ ော်လ ော်ွားခမ  ော် က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက   ော်ွားဆရ မန္တခလွား အီဒီယူ သပ တော်
Warpoe village, 

BEPS
စဉ ော်ကူ မန္တခလွား

၄၆၂ မ ော်ွားလ  ော်ဦွား က  ွား ၃၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ
မန္တခလွားသပ တော် (၁၉ လမော်ွား၊ 

၈၉နှ္  ော် ၉၀ ကက ွား)
မန္တခလွား မန္တခလွား

ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား စစော်တပော်မှ 

ယူခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။

၄၆၃ မ   ွားခအွား ( )   စော်က ိုက ို က  ွား အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ ၅၉ လမော်ွား၊ မခန ော်ဟရီ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၆၄ ခအွားက ို က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ
front of Mintaleikin 

monesty 
မန္တခလွား မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်က ို ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

မီွားရ ှုြို့ဖ  ော်ွား     ရ၍ က ဆ ိုွား



၄၆၅   ို ော်ေ ော်ဝ ော်ွား (မ) မ ၂၁ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော်
ခရွှေဖပညော်သ  

ရပော်က ကော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၆ တ ော်ဝ ော်ွားထ နော်ွား (ဦွား) က  ွား ၄၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော်
ခရွှေဖပညော်သ  

ရပော်က ကော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၇ ရနော်ပ ို ော်ဦွား (က ို) က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော်
ခရွှေဖပညော်သ  

ရပော်က ကော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၈ ရ ထကော် (က ို) က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော်
ခအ  ော်သို  

ရပော်က ကော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၉ ခဒါကော်တ  သီဟတ ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ၂၇-မတော်-၂၀၂၁
မန္တခလွားသပ တော်၊ ၄၂ လမော်ွား၊ 

၈၃/၈၄ ကက ွား
မန္တခလွား မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားနှ္  ော် လကော် ခမ  ော်ွားတ ိုို့တ  ော် 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်ဒါဏော်ရ ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

စစော်တပော်မှ ယူခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။

၄၇၀ ဘ ိုွားခအ  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁ လမော်ွား၊ ၉၀x၉၁ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၁ စ ိုွားမ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၉ လမော်ွားနှ္  ော် ၁၉ လမော်ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၂ ဟ နော်ွားထကော်န္ ို ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၇လမော်ွား၊ ၃၅x၃၆ ကက ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၃ သ ွားက ို က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၀ လမော်ွားနှ္  ော် ၄၁ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၄ ခမ  ော်ခမ  ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
၃၈ လမော်ွား၊ ၇၀x၇၁ 

လမော်ွားသပ တော်
မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၅
ခေ ော်ခေ ော်ခထ ွား ( ) 

မ ိုဟ မကော်အေီ နော်ွား
က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၂ လမော်ွား၊ ၂၇x၂၈ လမော်ွားကက ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၆ သကော်ေိုနော်ွားခန  ော် က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၃၅x၈၅ ခဒါ  ော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၇
ခအ  ော်ခက  ော်ဖမ  ော် ( ) 

ခမ  ော်ခက  ော်
က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၂၅ လမေူာ်၊ ၆၂x၆၃ လမော်ွားကက ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၇၈ ခက  ော်ေ ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၃၄x၈၉ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား
ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၄၇၉ မ   ွားသကော် က  ွား ၄၉ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၀x၁၀ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၀ ဖပည ော်ပေ  ွားခအ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၅၄ (ဂ) လမော်ွား၊ ၁၂၂ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၁
ဖပည ော်ပေ  ွားသနို့ော် ( ) 

က နော်ခက   ော်ွား
က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၈၀x၂၀ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၂ သကော်ခဝခဝလ ှု ော် မ ၃၀ အမညော်မသ ၂၇  မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား တ တော်ပီခက ြို့ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၃ သူရ နော်ထ နော်ွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၆၂ လမော်ွား၊ သစော်ခတ ော်ရ ိုွားအနီွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၄ ထကော်ဖမကော်ခက  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မစ ိုွားရ မော်တ ိုကော်သစော် ၈၉x၄၁ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၅ မ   ွားက ို က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၆၂ လမော်ွား ၁၁၇x၁၁၈ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၆ မ   ွားမ ော်ွား က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၃၄x၆၃(က) ခဒါ  ော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၇ ခေ ော်မ ော်ွားသ နော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၉ လမော်ွား မန္တခလွား မန္တခလွား



၄၈၈ ဘကကီွားခအ  ော် က  ွား ၄၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၃၁ လမော်ွား၊ ၇၇x၇၈ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၈၉ ဟ နော်ွားသနို့ော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား တမမဝတီ အထက (၃) ခရှြို့ မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၉၀ ရနော်ခန  ော် ( ) ခက  ော်ခက  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော် အမရပူရ မန္တခလွား

၄၉၁ ခဝပေ  ွားခအ  ော် က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော် အမရပူရ မန္တခလွား

၄၉၂ ခက  ော်မ ော်ွားလတော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၅၅x၁၂၂ သပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၉၃ မ ော်ွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၄၁x၈၆ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၉၄ ခဝပေ  ွားထကော်န္ ို ော် က  ွား ၂၅ ဦွားခမ  ော်န္ ို ော် ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၉၅ ေ ိုွားဖေြူ က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား

၄၉၆ ဟ နော်ွားစညော်သူ က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား မန္တခလွား အခလ  ော်ွားဖပနော်မရ

၄၉၇ မ   ွားမ ော်ွားသနော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခဖမ ကော်ဖပ ော်၊ 

က သစော်ရွ 
မန္တခလွား မန္တခလွား

မတော် ၂၇ ခနို့တ  ော် 

တ ော်ပါွားသ ိုို့က ဉော်ဆ ထ မှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော် 

၎ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား   ပါသညော်

။

၄၉၈ ခအ  ော်  ို ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၄၉၉ သီဟခေ ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၅၀၀ မ   ွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား ( ) ကကကော်မ   ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၅၀၁ ခအ  ော်န္ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၅၀၂ န္ ို ော်ခေ ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၅၀၃ စ ိုွားဖမတော်မ ော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မတတရ မန္တခလွား

၅၀၄ ခက  ော်မ ိုွား  ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၃၁ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၀၅ ဖမန္ ို ော် က  ွား ၄၉ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၂၇ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ရတန ပ ို၈လမော်ွား၊ ၉

 ရပော်က ကော်
သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၀၆ ခအ  ော်ဝ ော်ွားတ ိုွား ( ) ဝ ော်ွားတ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

လေကော်ရညော်ဆ ို ော်အတ  ော်ွားရှ ခနစဉော်အခကက  ော်ွားမ 

အဓဓမ 

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရမှုခကက   ော်

 က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၅၀၇
ခက  ော်မ ော်ွားလတော် ( ) 

ေ ိုွားတိုတော်
က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ပ န္န ခတ ော်ရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားခနစဉော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော်အတ  ော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၀၈ မ   ွားသနို့ော်ခက  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ ၃၁ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဗနော်ွားခမ ော်သပ တော် ခည  ော်ပ ော်ခက ွားရွ ဗနော်ွားခမ ော် က   ော်
၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား ၃၁ 

ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားသညော်။

၅၀၉ ေ ော်မ ခအ  ော် ( ) ေ ော်ပို မ ၂၄ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ သူန ဖပ ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား



၅၁၀ အ ွား ူ မ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁
Women for Justric 

(WJ)
ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၁၁ Sangtea (ဆနော်ွားသ ရ ) က  ွား အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၅၁၂ သ ွား  စော် က  ွား အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၅၁၃
Htan Haung Hlan 

ထနော်ခထ  ော်ွားလ နော်
က  ွား အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၅၁၄ ခအ  ော်ဆနော်ွားဦွား (က ို) က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁
ခက   ော်ွားသ ွား, ABSFU 

(Monywar)
မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၅၁၅ က ိုဗ  ွား ( ) မ ိုွားေကော်ခအ  ော် က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၅၁၆ သဉ္ဇ ဟ နော်ွား (မ) မ ၂၀ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ သူန ဖပ မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ထ   ိုကော်ဒဏော်ရ ရသူမ  ွားက ို 

ခဆွားကိုသခပွားခနရ ော်ွား ခန က ော်ခစ က ို 

က ညော်ဆ ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၁၇ မ ော်ွားသူထ နော်ွား က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၅၁၈ က ိုွားက ိုွားခမ မ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ မ ိုရွ  သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၅၁၉   ို ော်ေ သ ယော် (မ) မ ၂၁ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ဧရ ဘဏော် ဝနော်ထမော်ွား

 ခရွှေခက  ော်ွား က ယော် 

လဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အနီွား၊ ၁၉ 

ရပော်က ကော်။

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
 မ ကော်လ ိုွားက ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား ခဆွားရ ို၌ 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၀ မ ိုွားထ နော်ွား (က ို) က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ၂၈-မတော်-၂၀၂၁
မ ော်ွားရ ခက  ော်စ  လမော်ွား၊ 

(၇၀)ရပော်က ကော်၊ ခတ  ော်ဒဂ ို။

မ ော်ွားရ ခက  ော်စ  (၂)

လမော်ွား၊ 

(၇၀)ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၁ ဂ ြူွားခမွှွား ( ) ည နို့ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား အမရပူရ သပ တော် အမရပူရ မန္တခလွား

၅၂၂ ခအ  ော်မ ိုွားဦွား က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၆x၈၈ လမော်ွားသပ တော် မန္တခလွား မန္တခလွား

၅၂၃ ဖပည ော်ပေ  ွားခမ  ော်( )ခပတ ိုွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၄ ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု
ဖမသီတ လမော်ွား, ၁၉

 ရပော်က ကော်
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် ခပါ ော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၅ ေ ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( )  လ ော်ွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဘနော်ခဘ ြို့ကိုနော်ွား ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ
လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၆   စော်က ိုက ို က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား သ ခကတ ရနော်ကိုနော်
ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၇ ခမ  ော်လှ က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူ မခက ွား

 ရီွားသ  ွားခနစဉော် ယ ဉော်ခပေါ်သ ိုို့ 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရ၍ က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၂၈ မ ော်ွားည  က  ွား အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဖေ  ော်ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ပစော် တော်  ရပပီွားက ဆ ိုွား

၅၂၉ ခဝယ မ ိုွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၈ မတော် ၂၁ ၂၈ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၃၀ ကိုလ ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်



၅၃၁ စ ိုွားမ ိုွားခအ  ော် က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
သ ခကတ ၁၀ 

ရပော်က ကော်သပ တော်
သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၅၃၂ စ ိုွားပ ို ော် က  ွား ၅၀ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား သ ခကတ ရနော်ခဖပ ၁၃ လမော်ွား သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၃၃ ထူွားထကော်လ ှု ော် က  ွား ၂၀ ခဒေါ်ယမ ော်ွားသူ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား သ ခကတ ရနော်ခဖပလမော်ွား သ ခကတ ရနော်ကိုနော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၃၄ ခက  ော်မ ော်ွားေ ော် က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၅၃၅ သူထူွားစ က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၅၃၆ ခဝလ  ော်ဦွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၅၃၇
ခေ ော်ဟ နော်ွားထ နော်ွား ( ) 

ခေ ော်ကကီွား
က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

၅၃၈ ခနလ ော်ွားခစ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ  ော်ဒဂ ို ၁၀၇ 

ရပော်က ကော်ပစော် တော်မှု

၁၀၇ 

ရပော်က ကော်သိုမဂသလ 

လမော်ွား

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၃၉ ခဝပေ  ွားသူ က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ို ပစော် တော်မှု ၅၃ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၀ ဆနော်ွားတ  ော်န္ ို ော် က  ွား ၂၇ ဦွားတ ော်ထ နော်ွား ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ  ော်ဒဂ ို ၆၉ 

ရပော်က ကော်ပစော် တော်မှု
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော် မ ကော်စ က ို က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၄၁ မ   ွားက ိုက ိုဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၂ က ိုက ိုလ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၃ သ နော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၄ ခအ  ော်မ   ွားသနို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၅ ဝ ော်ွားထ ဋော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၆ ခက  ော်သနော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၇ သကော်န္ ို ော်ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၈ ခမ  ော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၄၉ ပေ  ွားခဝထ နော်ွား က  ွား ၃၁ ဦွားခသ  ော်ွားန္ ို ော် ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု

အမှတော် ၁၃၀၃, 

စ တတသို လမော်ွား, ၂၁

 ရပော်က ကော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
ခန ကော်ခစ သ ိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က 

ဆ ိုွား

၅၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  (မီွားရ ှုြို့  ရ) အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၅၁ သ ွားခ    ( ) လူခ   က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၅၂ ခအ  ော်သူထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှု ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၅၅၃ ေ ရ ခထ ွား က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရ မည ၁၂ လမော်ွားပစော် တော်မှု ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ

လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွားခန ကော် 

စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ယူခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။

၅၅၄ ရှ နော်ွားသီဟနော်လ ော်ွား ( ) က ိုပေ  ွား က  ွား ၁၉
ဦွားရှ နော်ွားခအ  ော်လ ော်

ာွား
၂၉ မတော် ၂၁ ၂၉ မတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ပ  ူွားသပ တော်

ခရွှေခအ  ော်ခဝွား ၃ 

လမော်ွား၊ 

နနော်ွားခတ ော်ရ ရပော်က 

ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွား    ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားစဉော်အတ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွား



၅၅၅ ခက  ော်ဘ ိုဘ ိုသ နော်ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ပ န္ ယော်ကိုနော်ွားဆ ို ော်ကယော်သပ တော် ပ န္ ယော်ကိုနော်ွား ခက  ကော်တ  ါွား ပ  ူွား

ဆ ို ော်ကယော်စီွားခနစဉော်ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်  ရသ

ည ော် ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသညော်

၅၅၆ န္ ို ော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၅၂ အမညော်မသ ၂၉ မတော် ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  သပ တော်
အမှတော် (၁၄) 

ရပော်က ကော်
ဖမ ော်ွားဖ မန္တခလွား

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် ဆီွား  ိုသ ိုို့ 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ရရှ ပပီွား 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ယခနို့ ၁ ဧပပီ ၂၁  

ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၅၇ ဖမ  ော်ခဝ က  ွား ဦွားတ ော် ခအ  ော် ၂၉ မတော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော် သနော်လ  ော် ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅(က) ဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော်

 ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သနော်လ  ော်ပမ  ြို့နယော်မှ 

ဦွားဖမ  ော်ခဝသညော်လညော်ွား က ိုဗစော်-၁၉ 

ကူွားစကော်ဖ  ော်ွား  ရက  

အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော်တ  ော်ွား၌ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၅၅၈ ည  မ ော်ွားသူ က  ွား ၃၄ ဦွားခမ  ော်ဦွား ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မူဆယော်သပ တော် မူဆယော် ရှမော်ွား
ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၅၉ ခက  ော်သူရ က  ွား အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခက  ခသ  ော်ွားခရွှေေ ော်ခယ ော်သပ 

တော်
ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

ခသနတော်က ဉော်ဆ  

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ပစော် တော်  ရပပီွားက ဆ ိုွား

၅၆၀ မ   ွားေ ော် ( ) စိုကနော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော် ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ
ရ ော်ဘကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၆၁ သနော်ို့ော်ခေ ော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ခသ  ော်ွား သပ တော် ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၅၆၂ ေ ိုွားလဖပည ော် က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ ယဉော်ခမ  ော်ွား ၁၀၇ ရပော်က ကော်ပစော် တော်မှု ၁၀၇ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်
ခသနတော်က ဉော်ဆ  

ပစော် တော်  ရစဉော်ဗ ိုကော်ပ   ော်ထ ကော်က ဆ ိုွား

၅၆၃
မ   ွားမ ော်ွားသူ ( ) 

မ ိုဟ မကော်အလီ
က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော်ကကီွားန ွားသပ တော် ဖမစော်ကကီွားန ွား က   ော်

၅၆၄ ခအ ော်စတ ော်သ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
၎ ော်ွား၏ခနအ မော်ခရှြို့တ  ော် 

ပစော် တော်  ရ
ခအ  ော်သ ဓဓ  ၂ လမော်ွား ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

အ မော်ခရှြို့၌ သူ ယော်   ော်ွားဖေစော်သူနှ္  ော် 

စက ွားခဖပ ခနစဉော် နှ္လ ိုွားက ို 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရ၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၅၆၅ ခေယ  မ   ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ ဘဏော်ဝနော်ထမော်ွား
ဆ ို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားခနစဉော်ပစော် တော်

  ရ

ခက   ော်ွားတ  ော်ွားကိုနော်ွား

ပမ  ြို့သစော် (၇) လမော်ွား
ပ  ူွား ပ  ူွား

၅၆၆ ကိုလ ွား က  ွား အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၂x၁၂ နှ္  ော် ၈၉x၉၀ လမော်ွား ခအ  ော်ခဖမသ ေ မန္တခလွား

၅၆၇ ေ ိုွားသ ွားခလွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နမ  စ ိုကော်က  ော်ွားခရှြို့ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၅၆၈ ဝ ော်ွားလ  ော် က  ွား ၄၉ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၅၆၉ ခေ ော်လ ော်ွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဟ သ ဝတီရ စ နော်ွားခရှြို့၊ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား



၅၇၀ မ ော်ွားခမ ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၃၀ မတော် ၂၁ ၃၀ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ဟ သ ဝတီရ စ နော်ွားခရှြို့၊ 

အခလ  ော်ွားဖပနော်မရ
ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၅၇၁   ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၃၁ မတော် ၂၁ ၃၁ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နတော်ခ    ော်ွားရွ ပစော် တော်မှု ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဒါဏော်ရ  

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ပစော် တော်  ရပပီွားက ဆ ိုွား

၅၇၂ ခအ  ော်မ ော်ွားသူ ( ) ပ စ က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၃၁ မတော် ၂၁ ၃၁ မတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၁၀၂ ရပော်က ကော် ၁၀၄ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ရ ော်ဘတော်နှ္  ော်ခက  တ ိုို့တ  ော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်  ရသည ော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၇၃ မစိုစိုကကညော် မ ၃၃ အမညော်မသ ၃၁ မတော် ၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁ ရှ ော်ဟနော်ွားဘဏော်ဝနော်ထမော်ွား ဦွား  စော်ခမ  ော်လမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဘဏော်မှက ွားဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော်ဦွား  စော်ခမ  ော်လမော်ွားပ

ခာာါာော်တ  ော် 

က ွားအတ  ော်ွားသ ိုို့ပစော် တော်လ ိုကော်သည ော်ခသနတော်က

ာ ဉော်ဆ မှ  

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ထ မှနော်ပပီွားခဆွားကိုသမှု  ယူစဉော် ၂ 

ဧပပီ ၂၁ န နကော် ၉ န ရီတ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၇၄   ော်မ ရီ ( ) ေ  ွား    မ ၅၀ အမညော်မသ 
မတော်လအတ  ော်ွားေမော်ွားဆီွား  ရ

သညော်
၂၁ ေူလ ို ော် ၂၁

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော် 

စညော်ပ ော်သ ယ ခရွားက ော်

မတီဉကက ခဟ  ော်ွား

မ ော်ွားက ော်ွားရ စ နော်ွားအ   ပော် မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ပပီွား ဆန္ဒဖပပ  မ  ွားတ  ော် 

ပါဝ ော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅( ) ဖေ  ော် မတော်လကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားတရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော် 

စညော်ပ ော်သ ယ ခရွား ခက ော်မတီ         

ဥကက ခဟ  ော်ွား ခဒေါ်  ော်မ ရီ ( ) ေ  ွား    သညော်

 ဆီွား    ခရ ဂါအ  ရှ သူဖေစော်သညော်။ 

ေမော်ွားဆီွား   ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားစဉော် အတ  ော်ွား 

ခဒေါ်  ော်မ ရီ ( ) ေ  ွား    အ ွား 

ခဆွားရ ိုတကော်ခရ ကော်၍ 

ခဆွားကိုသ  ယူ    ော်မဖပ ခသ ခကက   ော် 

၎ ော်ွားသညော် မ ော်ွားက ော်ွား အ   ပော် နော်ွားအတ  ော်ွား 

ဆီွား    တကော်ပပီွား နှ္လ ိုွားရပော်က  ေူလ ို ော်လ ၂၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၅၇၅   ော်ခမ  ော်ည  က  ွား အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား သီတ လမော်ွား (မ ိုရွ ) သပ တော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား
အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၇၆ ရ ခနမ ော်ွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား စ နော်ွားပနော်ွားရပော် (မန္တခလွား) သပ တော်
သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က 

ကော်
မန္တခလွား မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်နှ္  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ထ ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။



၅၇၇
ခေ ော်က ိုလတော် ( ) 

ခသွားခသွား
က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရနော်မီွားသတော်တပော်ေ  ြို့ဝ ော် စ နော်ွားပနော်ွားရပော် (မန္တခလွား) သပ တော်

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်က 

ကော်
မန္တခလွား မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၇၈ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ရူဘီစူပါမ ွားကကော်အနီွား ခက  ကော်တ တ ွား ရနော်ကိုနော်
ရူဘီစူပါမ ွားကကော်အနီွားတ  ော် ပစော် တော်  ရ၍ 

က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၇၉ ခအွား  မော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁
အလိုပော်သမ ွားအခရွားခဆ

ာ  ော်ရွကော်သူ
စီွားတီွားရပော်က ကော်၊ ဆ မော်ွား  ကော်ရပော် စစော်က ို ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ညေကော်က ော်ွားခစ   ော်ခနစဉော် စစော်တပော်နှ္  ော်ရ မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်နှ္  ော်ဆီွား  ိုတ  ော် 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၈၀

ခမ  ော်ဉ ဏော်လ ော်ွားထကော် 

( ) Salai Van Biak 

Thang

က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁
က ခလွားတကကသ ိုလော် 

ာ ခာာ  ော်ွားသ ွား
  ကခလွားပမ  ြို့တကကသ ိုလော် အနီွား  ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ပစော်  တော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆ ိုွား

၅၈၁
ဆလ ို ော်ွား 

မ ော်ဆီမ ော်ွားန္ ိုက  ော်ထနော်
က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခ    ော်ွားဂ တ ိုကော်ပ  တ  ော်က  ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၅၈၂ ရနော်လ  ွား က  ွား ၆၈ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ခတ  ော်ပ ို ော်ွားသပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၈၃ ဆလ ို ော်ွားထနော်ဆနော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၁ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား  ေ ွားခက ွားရွ အနီွား သ ေ ိုရွ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၁ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခဆွားကိုသခနစဉော် ၃ ဧပပီ ၂၁ 

ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားသညော်။

၅၈၄ ညီပေ  ွားန္ ို ော် က  ွား ၁၃ အမညော်မသ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
နတော်ခ    ော်ွားရွ နှ္  ော်ခ    ော်ွားဂ ရွ 

ကက ွား
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ခသနတော်သ ကက ွား၍ထ ကော်ခဖပွားလ စဉော်ပစော် တော်  

ရပပီွားက ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၈၅
ထနော်ခဟ ကော်ဂ ော် (Thang 

Hou Gin)
က  ွား အမညော်မသ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၂ ဧပပီ ၂၁ CDM ရ ဝနော်ထမော်ွား ၁၃ ရပော်က ကော်သပ တော် ၁၃ ရပော်က ကော် တမူွား စစော်က ို ော်ွား

CDM ရ ဝနော်ထမော်ွားတခယ ကော်ဖေစော်ပပီွား 

ဆန္ဒဖပပ  အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွားစစော်တပော်မှသ မော်ွားယူသ  ွားပါသညော်။

၅၈၆ က ိုခအ  ော်( ) ခအ  ော်ခက  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား သခဖပခအွားရွ သခဖပခအွားရွ ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

၂ ဧပပီ ၂၁ 

ညရွ အတ  ော်ွားက ော်ွားခစ   ော်ခနစဉော်ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွား

သ မော်ွား  ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်

 ၄ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၈၇ တ ော်ခမ  ော်ဖမ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား သခဖပခအွားရွ သခဖပခအွားရွ ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

၂ ဧပပီ ၂၁ 

ညရွ အတ  ော်ွားက ော်ွားခစ   ော်ခနစဉော်ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွား

သ မော်ွား  ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်

 ၄ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။



၅၈၈ က ိုကကညော်  ို ော် က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ၂ ဧပပီ ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၁၈ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ထ ိုွားဘ ို ထ ိုွားေ ို ဖပညော် ပ  ူွား

၂ ရကော်ဧပပီ ၂၀၂၁ 

ခနို့တ  ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားဖပညော်ကိုတ ော် ၁၀၀ ခဆွားရိုြို့တ  ော်

 ကိုသမှု  ယူခနခသ ော်လညော်ွား 

လ ိုခလ ကော်သည ော်ခဆွားဝါွားကိုသမှုမရသည ော်အတ 

ကော် ၁၈ ရကော်ခနို့ဧပပီလတ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၅၈၉ ခအ  ော်ဖမတော်မ နော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခရွှေခမ ော်ခတ ဘိုရ ွားခတ  ော်ေ

ကော်မိုဒော် ဆ ခတ ော်တ  ော်ွားလမော်ွားအနီွား
ပ  ူွား ပ  ူွား ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၅၉၀ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၉၁ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား လညော်ပ ော်ွားခေ ကော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၉၂ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၉၃ သ နော်ွားတနော် က  ွား ၅၆ အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား သထ ိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သပ တော် သထ ို မ နော်

၃ ဧပပီ ၂၁ 

ခနို့တ  ော်သထ ိုခပေါ်ခတ ော်မူသပ တော်တ  ော် 

ရ ော်ဘတော်သ ိုို့က ဉော်ထ မှနော်ပပီွားဒါဏော်ရ ဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွား

     ရပါသညော်။ က ဆ ိုွားမှုအ ွား ယခနို့ မှ 

အတညော်ဖပ န္ ို ော်   ပါသညော်။

၅၉၄ အ ော်ကက ော်ွားခမ မ အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ မ သထ ိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သပ တော် သထ ို မ နော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၉၅ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၃ ဧပပီ ၂၁ ၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား သထ ိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သပ တော် သထ ို မ နော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၅၉၆ ဝ ော်ွားန္ ို ော်ဦွား ( ) ေ ိုွားသ ွား က  ွား အမညော်မသ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မ ော်ွားမန္ ို ော်ရပော်က ကော် ဗနော်ွားခမ ော် က   ော်
ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွားပပီွားခန ကော်ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော်သ

တော်က အခလ  ော်ွားအ ွားလိုယူသ  ွားပါသညော်။

၅၉၇ သ နော်ွားတနော်ဦွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ဉော်ွားမန ွား ခနဖပညော်ခတ ော်

၅၉၈ ထကော်ထကော်ဝ ော်ွား မ ၁၉ အမညော်မသ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၄ ဧပပီ ၂၁
စူပါမ ွားကကော်အခရ  ော်ွားဝ

နော်ထမော်ွား

မခန ော်ဟရီလမော်ွားနှ္  ော် ၅၄ 

လမော်ွားခဒါ  ော်

၄၅ လမော်ွား၊ 

ဖမရညော်နန္ဒ အ မော်ယ 
မန္တခလွား မန္တခလွား

အလိုပော်မှခနအ မော်သ ိုို့ဆ ို ော်ကယော်စီွားဖပနော်လ စညော်

 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော်  ရပပီွားက ဆ ိုွားပါ

သညော်။

၅၉၉ ခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၄ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခည  ော်ဖေြူရပော်က ကော်ရ ိုွားမီွားခဘွား

ကူညီစဉော်အေမော်ွား  ရ
ခည  ော်ဖေြူ ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့ခည  ော်ပ ော်ခည  ော်ပ ော်ဖေြူရပော်က 

ကော်ရ ိုွားခလ  ော်မှုသ  ွားကက ော်ရ မှအေမော်ွား  ရပပီွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စခကကော်  ော်က ဆ ိုဂ

၆၀၀ ခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ Civilian Tanwingon ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်က ဉော်ဆ  ါွားသ ိုို့ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၆၀၁ မ မ တ ိုွား မ ၃၇ အမညော်မသ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားခတ ော်သပ တော်အနီွား ပ ော်တခ  ရွ အ ော်ွားခတ ော်ပမ  ြို့ စစော်က ို ော်ွား

အ ော်ွားခတ ော်ပမ  ြို့ဆန္ဒဖပပ  သ ိုို့လ ခရ ကော်ပူွားခပါ ော်ွားစ

ဉော် 

ပစော် တော်ပေ     သဖေ  ော်ဖပနော်လညော်ဆိုတော်      ကကစဉော်

 က ွားခပေါ်မှဖပ တော်က က ဆ ိုွား   ပါသညော်။



၆၀၂ မ ော်ွားခက  ော် ( ) ဂ ပနော် က  ွား အမညော်မသ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ော်လယော်ဘူွားညေကော်သပ တော် ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်က ို ော်ွား

ပ ော်လယော်ဘူွားပစော် တော်မှုအတ  ော်ွား၅ ဧပပီ ၂၁ 

ခနို့ညေကော်တ  ော် အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်  ရပပီွား 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၀၃ ဖမဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၅ ဧပပီ ၂၁ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ော်လယော်ဘူွားညေကော်သပ တော် ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်က ို ော်ွား

ပ ော်လယော်ဘူွားပစော် တော်မှုအတ  ော်ွား၅ ဧပပီ ၂၁ 

ခနို့ညေကော်တ  ော် အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်  ရပပီွား 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၀၄ မ   ွားလ  ော်ဦွား က  ွား ၄၈ ဦွားအိုနော်ွားခသ  ော်ွား ၅ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒေါ်အူ ူွားရပော်က ကော်သပ တော် ခဒါအူွား ူွားရပော်က ကော် လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား ည ၇ 

န ရီတ  ော် 

ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်ဖပနော်လညော်လ တော်ခဖမ ကော်   ခသ ော်

လညော်ွား ဧပပီလ ၆ ရကော်ခနို့ န နကော် ၇ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် ဖပ ော်ွားထနော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၀၅ ရ မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားစစော်ခကက ခရွားတ 

 ော်က ဆ ိုွား

၈မ ို ော်ခက ွားရွ  

ခလယ ဉော်က  ော်ွားအနီ

ာွား

ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

ဧပပီလဆနော်ွားတ  ော်ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား 

စစော်ခကက ခရွားက လအတ  ော်ွားညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်

မှုခကက   ော် ၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော် 

အတ  ော်ွားဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၀၆ သ နော်ွား  စော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၆ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခည  ော်ခရွှေ ခည  ော်ခရွှေ ရှမော်ွား
ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်သည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ို

ာွားပါသညော်။

၆၀၇ ခပေါ်ခက ကော် က  ွား အမညော်မသ ၆ ဧပပီ ၂၁ ၆ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား  မ ိုွားခက  ော်ွား က   ော်
ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်သည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ို

ာွားပါသညော်။

၆၀၈ အ က သူခအ  ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
လကော်နကော်ကကီွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ       ရစဉော် 

လကော်နကော်ကကီွားစမ  ွားထ မှနော်ပပီွားက ဆ ိုွား

၆၀၉ ရှ ွားမ ွား က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁
ဝစော်စလီခဆွားရ ို 

လ ိုခ   ခရွားဝနော်ထမော်ွား
ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၀ ဦွား ိုလော်ရှနော်ွားခပါ ော် က  ွား ၆၄ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဗ ိုကော်ပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၁ ရနော်ရှ ော်ွားထကော် က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၂ လ ရှနော်ထနော်လ က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၃ ဗနော်သ ွားထဏော် က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၄ န္ ို ော်ခအ  ော်ရှ နော်ွား( ) အ က က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၅ ရနော်န္ ို ော်ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၁၆ ခသ ော်ေ ော် က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွား

 အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ  ွားသယော်ခဆ  ော်သ  ွား



၆၁၇ န္ ို ော်လ ော်ွားဦွား က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွား

 အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ  ွားသယော်ခဆ  ော်သ  ွား

၆၁၈ စလ ို ော်ွားလယော်ဒနော်ဆနော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့ သပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွား

 အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ  ွားသယော်ခဆ  ော်သ  ွား

၆၁၉ စလ ို ော်ွားဗ တော်ခလ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွားပမ  ြို့တ ဟနော်ွားသပ တော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွား

 အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ  ွားသယော်ခဆ  ော်သ  ွား

၆၂၀   မော်ွားခဖမ က  ွား ၂၀ ဦွားသနော်ွားဦွား ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွားခက  ကော်ကကီွားစိုရပော် ပ  ူွား ပ  ူွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ 

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

  မော်ွားခဖမ ၏ 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်

၆၂၁ အ ယော်ခလွား က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွားခက  ကော်ကကီွားစိုရပော် ပ  ူွား ပ  ူွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ 

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

ဦွားအ ယော်ခလွား၏ 

န ွားထ ော်သ ိုို့က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

 အခလ  ော်ွားအ ွားအကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၂၂ ခက  ော်မ   ွားခအ  ော် က  ွား ၃၀ ဦွားသနော်ွားခက  ော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
မဟ ပမ   ော်ရပော်က ကော်

လမော်ွားာော်ဆ ို
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား လညော်ပ ော်ွားသ ိုို့က ဉော်ဆ ခေ ကော်ထ ကော်က ဆ ိုွား

၆၂၃ ခအ  ော်ဆနော်ွားလ ော်ွား က  ွား ၂၄ ဦွားဝ ော်ွားခမ  ော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ ွားဒီရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၄ ေ ိုွားလဖပည ော် က  ွား ၂၅ ဦွားတ ော် ယော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဗ ိုလော်ဖမရပော် တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၅   စော်ခေ  ော်ွား က  ွား ၂၇ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား က  ဆ  ရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၆ ခက  ော်န္ ို ော် က  ွား ၃၀ ဦွားဖမ  ော်ခအ  ော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်  မော်ွားသ ရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၇ ခမ  ော် နို့ော် က  ွား ၂၀ ဦွားထ နော်ွားခအ  ော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခပါကော်ခတ ော်ခက ွားရွ

ာ 
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၈ မ   ွားဝ ော်ွား က  ွား ၅၃ ဦွားသနော်ွားခအ  ော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခ    ော်ွားဦွားခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၂၉ ခအ  ော်ခက  ော် က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား နန္  ော်ွားခတ ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၃၀ ရှညော်ကကီွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
မဟ ပမ   ော်ရပော်က ကော်

လမော်ွားာော်ဆ ို
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား



၆၃၁ ဆနော်ွားလ ော်ွား က  ွား ၃၇ အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

အ ော်ွားရှညော်ခက ွားရွ ၊

 ခ    ော်ွားဆ ို 

(ခဖမ ကော်)ခက ွားရွ 

အိုပော်စို

တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၃၂  နို့ော်ပေ  ွား က  ွား ၂၅ ဦွားဘ ိုွားခအွား ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
နဘကော် ယော်ခက ွားရွ

ာ 
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၃၃ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား
ခသနတော်ဖေ  ော်ပတော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား

၆၃၄ ဂ မ ွား က  ွား ၃၁ ဦွားခစ ခရွှေထ နော်ွား ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပလ ို ော်ွားရွ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့ စစော်က ို ော်ွား ဂ    ော်ွားခအ ကော်သ ိုို့က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၆၃၅ ခန  ော် နို့ော်ခအ  ော် က  ွား ၃၃ ၇ ဧပပီ ၂၁ ၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား   ပီါရွ  ါွားစူကိုနော်ွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

၆၃၆ Salai Ezekiel က  ွား အမညော်မသ ၇ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား တ ဟနော်ွားသပ တော် တ ဟနော်ွား ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၇ ရကော်ခနို့ ဧပပီ ၂၀၂၁ 

ခနို့တ  ော်တ ဟနော်ွားသပ တော်အတ  ော်ွား 

ခပ  ကော်ဆ ိုွားခနပပီွား 

ရကော်သတတတပါတော်အကက တ  ော် က ဆ ိုွားသူ၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ပါသညော်။

၆၃၇ တ ော်မ ိုွား က  ွား ၅၀ ၈ ဧပပီ ၂၁ ၈ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား စ ဖပခက ွားရွ ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား မန္တခလွား

ခနအ မော်ခ  ဝ ော်ွားအတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်၊ 

ခဖ သလ ိုွားနှ္  ော် ခန ကော်ခက  တ ိုို့တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား ၈ 

ရကော်ခနို့ညခနတ  ော် 

က ဆ ိုွားခကက  ော်ွားအခကက  ော်ွားကက ွား

၆၃၈ ခအ  ော်စ ိုွားမ ိုွား က  ွား ၂၆ ဦွားဖမ  ော်စ ိုွား ၈ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူ မခက ွား

၈ ရကော်ခနို့ည 

၈န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော်က ိုခအ  ော်စ ိုွားမ ိုွားမှလမော်ွားတ  ော်

ဆ ို ော်ကယော်ရပော်၍ေိုနော်ွားခဖပ ခနစဉော် 

ပစော် တော်  ရသဖေ  ော် ခ ါ ော်ွားထ မှနော်သ  ွားပပီွား 

ဆ ို ော်ကယော်နှ္  ော်လူအ ွားေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပ

ဖာာီာွား ဧပပီ ၉ 

ရကော်ခနို့မနကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော်ခသဆ ိုွားခကက  ော်ွား

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ပါသညော်။ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

ဖပနော်လညော်ရရှ ဖ  ော်ွားမရှ ခသွားပါ။



၆၃၉ သီဟ ( ) သကော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်

တပ ော်ခရွှေထီွား(၁)လ

မော်ွား၊ 

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်က 

ကော်။

ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic road 

  တပော်အ ွားအကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပေ     ော်ွားစဉော် 

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား ကက  ွားဖေ  ော်တိုတော်က  

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဒရွတော်တ ိုကော် ဆ  ခ ေါ်ဖ  ော်ွား  ရပပီွား

 ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၆၄၀ က ိုမ   ွားကကီွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပိုဏဏ ွားစို ၉ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လ ခရ ကော်မသ မော်ွားယူမီှဖပညော်သူမ  ွားမှ 

အခလ  ော်ွားအ ွား 

နီွားရ တ  ော်ခဖမဖမှ ပော်သဂ ဂ လော်ထ ွား   ပါသညော်။

၆၄၁ က ိုန္ ို ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၂ မ   ွားမ ော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၃ မ နော်ဖမတော်ခဟ မ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၄ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၅ ဖမတော်ဝ ော်ွားပပ မ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။



၆၄၆ ေ ိုွားသ ွား( ါလူ) က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၇ ပ ို ော်ေ ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၈ က ိုရ ကကီွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ဆ ို ော်ကယော်ကယော်ရီခမ  ော်ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၄၉ ဝ ော်ွားဦွား ( ) လှခဝ က  ွား ၅၉ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်
အမှတော် ၁၁၉၁၊ 

ဆ ိုရှယော်လစော်
ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၀ က ိုလ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်

၁၀ လမော်ွား၊ 

အလ ော်ွားခရ  ော် ၁ 

ရပော်က ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၁ တ ော်ခအွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်

၅ လမော်ွား၊ 

အလ ော်ွားခရ  ော် ၁ 

ရပော်က ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၂ ခမ  ော်သကော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်
ဆ ိုရှယော်လစော် ၁၅ 

လမော်ွား
ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။



၆၅၃ လ ော်ွားထကော်န္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပိုဏဏ ွားစို ၉ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၄ ခက  ော်ခေ ဟ နော်ွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ဆ ိုရှယော်လစော် ၈ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၅ စ ိုွားပ ို ော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ဟသသ ကိုနော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၆ အ ဂူွား က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ဆ ိုရှယော်လစော် ၄ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၅၇ ခအ  ော်က ိုလတော် က  ွား အမညော်မသ 09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်
အလ ော်ွားခရ  ော် 

၁/၁၀ လမော်ွား
ပ  ူွား ပ  ူွား

၆၅၈ ဝ ော်ွားဦွား က  ွား အမညော်မသ 09-Apr-21 09-Apr-21 Civilian မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ဆ ိုရှယော်လစော် ၉ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

၆၅၉ ၅၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၀
ခက  ော်ွားခက  ော်ထ နော်ွား

က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။



၆၆၁ အ က မ ော်ွား နို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော်
ခမှ ော်ကနော်(၇)လမော်ွား/(

၈)လမော်ွား၊
ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၂ က ိုေ ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၃ ဘ ိုဘ ိုန္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၄ ဟနော်သ  ော် နို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၅ ထကော်ဆကော်ည နို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ Maggatic Road   တပော်အ ွားပေ     စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်က ဆ ို

ာွားသ  ွား   ရပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၆ ဝ ော်ွားလ ှု ော် က  ွား ၃၉ ဦွားအိုနော်ွားကက   ော် ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ခမှ ော်ကနော် ၁၄ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

အကက ော်န လကော်ပရဟ တအသ ော်ွားသ ွားတဦွားဖေ

စော်ပပီွား ၉ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား     ရက  ၁၂

 ဧပပီ ၂၁ တ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၆၇ မ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ဧပပီ ၂၁ ၉ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မဂဂရစော်လမော်ွားသပ တော် ခမှ ော်ကနော် ၁၄ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

၆၆၈ ခအ  ော်သူ က  ွား 31 ဦွားလှထ နော်ွားလ  ော် ၉ ဧပပီ ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၄ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခမှ ော်ကနော် ၂၁လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ဧပပီ ၉ ရကော် ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် ရရှ    သည ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ၄ ေ နော် ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၆၉ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား အ ရှလမော်ွားအနီွား တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   ပါသညော်။



၆၇၀ ခအ  ော်ပ  မော်ွားခထ ွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား အ ရှလမော်ွားအနီွား ခစ ော်ပ  ွား(၇) ဝကော်ရှု တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၆၇၁ ခစ ဆ ခနမူွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ကသနော်ွားခက ွားရွ 
ဒါွားခသ ွားခက  ကော်က 

ခာာွားရွ 
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ ရွ ထ သ ိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်စဉော်

၆၇၂ ရ ှု ော်ွားခဝပေ  ွား က  ွား ၂၁ အမညော်မသ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ ၁၀ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဝါွားခရ  ော်ွားခက ွားရွ 
ဝါွားခရ  ော်ွားခက ွားရွ ၊

 အရ ခတ ော်ပမ  ြို့
မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ဆန္ဒဖပပ  သ ိုို့ပစော် တော်ပေ     စဉော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ို

ာွား

၆၇၃ ထ နော်ွားထ နော်ွားဦွား က  ွား အမညော်မသ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
အ ရှလမော်ွား၊ 

စ မော်ွားခလ  ော်ွားဓမမ ရ ိုအနီွား
တမူွား စစော်က ို ော်ွား

တမူွား ရ ို ော်ရ ရ ိုွားခရှြို့မှဆ ို ော်ကယော်ဖေတော်ခမ  ော်ွားစဉော်

 ပစော် တော်  ရပပီွား က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၇၄ ခအ  ော် နို့ော် ( ) ပါ နို့ော် က  ွား 33 အမညော်မသ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ ၁၁ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား အ မော်ခရှြို့
(၁၂) ရပော်က ကော်၊ 

ပ ော်ွားတယလမော်ွား
ခရွှေခပါကော်က ရနော်ကိုနော်

ခနအ မော်ခရှြို့တ  ော်ထ ို ော်ခနစဉော်အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ

 ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွားယူခဆ  ော်သ  ွားက  ခ   ၃ 

သ နော်ွားက ပော်ဖေ  ော်ဖပနော်ခရွွား  ို ော်ွားပါသညော်။

၆၇၅ ခက  ော်လ ော်ွားခထ ွား က  ွား 39 အမညော်မသ ၁၂ ဧပပီ ၂၁ ၁၂ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား Near Insein Police station
ခအ  ော်ဆနော်ွားရပော်က 

ကော်
အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

မီွားက ော်ွားခစ   ော်စဉော်က ွားတစော်စီွားအ ွားမသကသ သေ

ဖာ  ော်လ ိုကော်ကကည ော်စဉော် ေမော်ွားဆီွားပပီွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၇၆ ဟ ရီွားမ ယ (ဂ ိုသ ခမွား) မ ၃၀ အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပါဟ တ တ ွားအနီွား တမူွား စစော်က ို ော်ွား

န္  ွားန္ ိုို့သ  ွားပ ိုို့စဉော် ပါဟ တ တ ွားအနီွားတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၇၇ ကီဆနော်ွား(ဂ ိုသ ခမွား) က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပါဟ တ တ ွားအနီွား တမူွား စစော်က ို ော်ွား

န္  ွားန္ ိုို့သ  ွားပ ိုို့စဉော် ပါဟ တ တ ွားအနီွားတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၇၈ ပ  မော်ွားထကော် က  ွား အမညော် ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား မ ော်ွားလမော်ွားမှတော်တ ို ော်အနီွား ဗဟနော်ွားပမ  ြို့နယော် ရနော်ကိုနော်

ဘတော်စော်စက ွားမှတော်တ ို ော်တ  ော်က ွားခစ   ော်ခနစဉော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်လ ိုကော်သည ော်

 ခသနတော်က ဉော်ဆ  ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ထ မှနော်ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၇၉ ခေ ော်ဝ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၆ အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့မှ  ဧပပီလ ၁၃ ရကော်က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီရ ြို့ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက  ော်  အသကော် ၄၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားခေ ော်ဝ ော်ွားန္ ို ော် 

ရ ော်ဘတော်ထိုတော်   ော်ွားခပါကော်ပပီွား 

ခသဆ ိုွားသ  ွား   ပါတယော်



၆၈၀ ခအ  ော်  စော်သူ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့မှ  ဧပပီလ ၁၃ 

ရကော်ခနို့ကအကကမော်ွားေကော် စစော်ခက  ော်စီရ ြို့ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုအတ  ော်ွား ေ ော်သ ိုို့ 

ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၈၁ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့မှ  ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအိုပော်စို 

၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ

ာ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွားလိုယူ 

ခေ  ကော်ေ ကော်  ရပါသညော်။

၆၈၂ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့မှ  ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအိုပော်စို 

၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ

ာ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွားလိုယူ 

ခေ  ကော်ေ ကော်  ရပါသညော်။

၆၈၃ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့မှ  ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအိုပော်စို 

၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ

ာ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွားလိုယူ 

ခေ  ကော်ေ ကော်  ရပါသညော်။

၆၈၄ တ ော်ခမ  ော်ဆနော်ွား က  ွား ၅၃ အမညော်မသ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ ၁၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပမ  ြို့နယော်ခက ော်မရှ ော်ရ ိုွား ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ

ပိုသ မော်ပမ  ြို့နယော်ခရွွားခက ကော်ပ  ခက ော်မရှ ော်အတ  ော်ွား

ခရွားမှြူွားတဦွားဖေစော်ပပီွား 

တလနီွားပါွားကက ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွား  ရပပီွား 

ဖပနော်လညော်လ တော်ခဖမ ကော်လ က  

မ စ ရ ော်ွားစစော်ရနော် လ ခရ ကော်ခ ေါ်ယူပပီွား 

ခလှ ါွားခပေါ်မှဖပ တော်က သညော်ဟို 

အခကက  ော်ွားကက ွားက  မ သ ွားစိုအ ွား 

အခလ  ော်ွားသယော်ယူရနော် 

အခကက  ော်ွားကက ွား   ပါသညော်။ က ဆ ိုွား   နော်တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားဒါဏော်ရ မ  ွားနှ္  ော် 

န ရ ိုွားက   ွားဒါဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ    ရသညော်။

၆၈၅ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမစော် ယော်၊ အမရပူရ မန္တခလွား

ဧပပီလ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် ဖမစော် ယော်ပမ  ြို့တ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော် စစော်ခက  ော်စီအိုပော်စို၏ 

ပစော် တော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ရပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွားလိုယူသ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။



၆၈၆ ခက  ော်ရ န္ ို ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ စဉော်သနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်ပပီွားကက  ွား

ဖေ  ော်တိုတော်က ဆ  ခ ေါ်သ  ွားပပီွားခထ  ော်ကကီွားခရှြို့အ

ခရ ကော်တ  ော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရပါသညော်

။

၆၈၇
ဖပည ော်ပေ  ွားခမ  ော် ( ) 

တရိုတော်ကကီွား
က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ ၁၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

လကော်ေ  သ ိုို့က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားပပီွားအခလ  ော်ွား

အ ွားအကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှသ မော်ွားယူသ  ွားပါသညော်။

၆၈၈
က ိုက ိုထကော် ( ) 

ဂျွနော်မ ဘ ို ော်( ) အမ ခက  ော်
က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

၇၄၊ ၇၅ လမော်ွားနှ္  ော် ၃၇၊ ၃၈ 

ကက ွား ဆူွားခလွားဗလီဝ ော်ွားအတ  ော်ွား

၇၄၊ ၇၅ လမော်ွားနှ္  ော် 

၃၇၊ ၃၈ ကက ွား 

ဆူွားခလွားဗလီဝ ော်ွားအ

တ  ော်ွား

မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

က ိုက ိုထကော် ခနထ ို ော်သည ော် ဗလီဝ ော်ွားအတ  ော်ွားသ ိုို့

  အကကမော်ွားေကော်တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ခနအ မော်ခရှြို့တ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၈၉ ဂတ ိုွား က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ၆ ရပော်က ကော် ၆ ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့ ၆ ရပော်က ကော်  တပော်အ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ပေ     ော်ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၉၀ အမညော်မသ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ၆ ရပော်က ကော် ၆ ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့ ၆ ရပော်က ကော်  တပော်အ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ပေ     ော်ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၆၉၁ ခက  ော်လ ှု ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

မ ိုွားခက  ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၉၂ ေ ော်က ို က  ွား အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

မ ိုွားခက  ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၉၃ က ိုန္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

မ ိုွားခက  ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။



၆၉၄ ခအ  ော်န္ ို ော်မ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

သမ ော်စကော်ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၉၅ တ ော်မ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

လယော်ခရှခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၉၆ ဝ ော်ွားက ို က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ ၁၅ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုရွ -ကနီသ  ွားသည ော်လမော်ွားခပေါ်

တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်ေ   ော်သည ော်

ခနရ 

ဘနော်ွားဘ  ြို့ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ  ော်စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်

   ခဆ  ော်ရွကော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်တပော်မ  ွားခရ ကော်လ ပပီွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၆၉၇ ခအ  ော်ခေ ော်ဦွား က  ွား ၃၁ ဦွားခမ  ော်ဝ ော်ွား ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဆယော်ခက ွားရွ 
ကူွားဆ ပော်အိုပော်စို၊ 

သစော်ခ ါကော်ခက ွားရွ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

april 17ခနို့ မနကော်ပ ို ော်ွားမှ  

ဆယော်ရွ ခက ွားရွ သ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်ေမော်ွားဆီွားရ ိုကော်နှ္ကော်မှုခတ  

ဖပ လိုပော်  ရသည ော်အတ ကော် ဆယော်ရွ ခက ွားရွ မှ 

  ို  က က ယော်ကကရ ော်ွား ခအ  ော်ခေ ော်ဦွား 

မှ ခပါ ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရပါသညော်။

၆၉၈ ခအ  ော်ခေ ော်မ ိုွား က  ွား ၄၈ အမညော်မသ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား 

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်က ကော်

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်

က ကော်
မ ိုွားကိုတော် မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား 

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်က ကော်တ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအေ  ြို့မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုအတ  ော်ွား 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုက ဉော်ဆ ထ မှနော်သ  ွားပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

သ မော်ွားယူသ  ွားပါသညော်။

၆၉၉ စ ိုွားသကော်ခအ  ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား 

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်က ကော်

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်

က ကော်
မ ိုွားကိုတော် မန္တခလွား

မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား 

ခအ  ော်  မော်ွားသ ရပော်က ကော်တ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအေ  ြို့မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုအတ  ော်ွားခဖ ခထ ကော်သ ိုို့က 

ဉော်ဆ ထ မှနော်သ  ွားပပီွား အခလ  ော်ွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ သ မော်ွားယူသ  ွားပါသညော်။



၇၀၀ ခအ  ော်က ိုက ိုပေ  ွား( ) စတီွား က  ွား ၂၅ ဦွားမ ိုွား ၁၇ ဧပပီ ၂၁ ၁၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ဆနော်ွားလမော်ွား၊ ၃ ရပော်က ကော်
ခအ  ော်ဆနော်ွားလမော်ွား၊ 

၃ ရပော်က ကော်
ခက  ကော်မ ရှမော်ွား

ညေကော်ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားခနစဉော်အကကမော်ွားေကော်

အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွား

၇၀၁ ေ ိုွားလ ော်ွား က  ွား ၄၅ ဦွားဝပေ  ွား ၁၈ ဧပပီ ၂၁ ၁၈ ဧပပီ ၂၁ အ ဆယော်ခက ွားရွ 
ကူွားဆ ပော်အိုပော်စို 

ဆ ို ော်တ ခက ွားရွ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ဧပပီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ မနကော်ပ ို ော်ွားမှ  

ဆယော်ရွ ခက ွားရွ သ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်ေမော်ွားဆီွားရ ိုကော်နှ္ကော်မှုခတ  

ဖပ လိုပော်  ရသည ော်အတ ကော် ဆယော်ရွ ခက ွားရွ မှ 

  ို  က က ယော်ကကရ ော်ွား ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့တ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၀၂ ခအ  ော်ပေ  ွားသူ က  ွား အမညော်မသ ၁၈ ဧပပီ ၂၁ ၁၈ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ေ  ွားခစ ရပော်က ကော်အတ  ော်ွား
ေ  ွားခစ ရပော်က ကော် ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

က မော်ွားရွကော်ထ ကော်ဝယော်စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ 

ပစော် တော်  ရပပီွားလ က ခနစဉော် 

အနီွားကပော်ထပော်မ ပစော်သတော်  ရပပီွားက ဆ ိုွားသ  ွားပါ

သညော်။

၇၀၃
ဝ ော်ွားခေ ော်

က  ွား ၄၂ အမညော်မသ 
၁၈ ဧပပီ ၂၁ 

(ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား)
၂၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားမခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့၊ 

ည၉န ရီဝနော်ွားက  ော်အ   နော်၌ 

စစော်ခက  ော်စီတပော်ေ  ြို့မ  ွားအ ွားဖမ ော်၍ ဆ ို ော်ကယော်

 ခမ  ော်ွားခဖပွားရ မှ ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော် တော်  ရ၍ 

စစော် ခဆွားရ ိုတ  ော် ကိုသမှု   ယူခနစဉော် ဧပပီလ 

၂၃ ရကော် ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွား   ။

၇၀၄ ထ နော်ွားဦွား က  ွား ၄၄ အမညော်မသ 

၁၈ ဧပပီ ၂၁ တ  ော် 

ခနအ မော်တ ါွားပ တော်စဉော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ထ မှနော်ဒါဏော်ရ 

ရ

၁၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား အ မော်အတ  ော်ွားဝ ော်ပစော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖမ ော်ခ  ပမ  ြို့ 

ရပော်က ကော်မ  ွားအတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   သ

ညော်။ ဆနော်စကော်တ  ော်အလိုပော်လိုပော်ခနသည ော် 

ဦွားထ နော်ွားဦွားမှ အ မော်တ ါွားပ တော်ရနော် 

လိုပော်ခဆ  ော်ခနစဉော်  

ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွားပစော် တော်  ရပပီွား မန္တခလွားခဆွားရ ိုသ ိုို့

 တလနီွားပါွား ကိုသမှု  ယူခနစဉော် ၁၆ ခမ ၂၁ 

ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၀၅
ခအ  ော်ခက  ော်မ ော်ွား ( ) 

ေနော်  ကော်
က  ွား ၅၅ ဦွားသ နော်ွားခအ  ော် ၁၉ ဧပပီ ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၂၀ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူစစော်ခကက  ော်ွား

အမှတော် ၃ 

ရပော်က ကော်၊ 

ပမ  ြို့ဖပက ကော်သစော်

ပ ိုကကြူ မခက ွား

ပ ိုကကြူပမ  ြို့ တ  ော်ဆန္ဒဖပစစော်ခကက  ော်ွားအတ  ော်ွား 

ဆီွား  ိုသ ိုို့ ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က  

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား မ ိုရွ စစော်ခဆွားရ ိုတ  ော် 

ကိုသမှု  ယူစဉော်က ဆ ိုွား၊ အခလ  ော်ွားအ ွား 

ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ  ော်    ော်မခပွားပ မ ိုရွ တ  ော်သဂသ

ာ ာ ာိုလော်   ရပါသညော်။

၇၀၆ သူရခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၂ ဧပပီ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား ၂၃ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွားစစော်ခဆွားခနစဉော်

က ဆ ိုွားပါသညော်
ထီွားဖေြူရပော်က ကော် ဖပညော် ပ  ူွား

ဧပပီလ ၂၂ 

ရကော်ခနို့တ  ော်ဖပညော်ပမ  ြို့ထီွားဖေြူရပော်က ကော်တ  ော် 

အရပော်သ ွားမ  ွားအ ွားဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား

ခန ကော် ၂၃ ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခဆွားခနစဉော် 

ဖပ ော်ွားထနော်စ  ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၀၇ ဂျွနော်ဂ ြူလီယ က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၃ ဧပပီ ၂၁ ၂၃ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ဘီလူွားခ    ော်ွားအတ  ော်ွား ိုနော်  လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

လ    ော်ခက ော်အ ရိုဏော်ဦွားသပ တော်ပေ     ော်ွား  ရစဉော် 

ဘီလူွားခ    ော်ွားအတ  ော်ွားသ ိုို့  ိုနော်  ထ ကော်ခဖပွားရ ော်ွား

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၀၈ ဟ နော်ွားမ ော်ွားလတော် က  ွား ဦွားဖမ  ော်ခမ  ော် ၂၃ ဧပပီ ၂၁ ၂၃ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား အ မော်အတ  ော်ွားဝ ော်ပစော်
No(1), Htinn Ten 

Yard
ခရစကက  မခက ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

ဆယော်တနော်ွားခက   ော်ွားသ ွား 

ခမ  ော်ွားဟ နော်ွားမ ော်ွားလတော်အ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော်   ပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွားခေ  ကော်ေ ကော်ရနော်သယော်ယူသ  ွားပ

ာါသညော်။

၇၀၉ နှ္ ော်ွားဦွား က  ွား ၅၆ အမညော်မသ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ဉော်ွားမန ွားဆ ို ော်ကယော်သပ တော်
ရွ ခက ကော်ခဂ ြို့ဓမမ 

ရ ိုအနီွား
ပ ဉော်ွားမန ွား ခနဖပညော်ခတ ော်

ခနဖပညော်ခတ ော်ပ ဉော်ွားမန ွား 

ဆ ို ော်ကယော်သပ တော်အ ွား အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

က ွားနှ္  ော်တ ိုကော်ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်ပေ     ော်ွားစဉော်

 

လူ ယော်တဦွားခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  

ာွားပါသညော်။

၇၁၀ ခက  ော်ွားထကော်န္ ို ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား
  မော်ွားဖမသ စညော် ၆၅ လမော်ွားနှ္ ော်  

၁၀၇ လမော်ွားခဒါ  ော်
  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား

မန္တခလွား  မော်ွားဖမသ စညော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ ဆ ို ော်ကယော်မ  ွား၊ 

အရပော်ဝတော်မ  ွားဖေ  ော်လ ခရ ကော်ပပီွားအနီွားကပော်ပစော်

 တော်မှုခကက   ော် က ိုခက  ော်ွားထကော်န္ ို ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွားအခလ  ော်ွားအ ွားသယော်ယူသ  ွားပါ

သညော်။ ။



၇၁၁ ဝ ော်ွားကကညော် (ခဒေါ်) မ ၆၃ အမညော်မသ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ ၂၄ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ  ော်ပမ  ြို့မ ရ စ နော်ွား ခတ  ော်ရပော်က ကော် ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

ပိုဒော်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ 

တ ိုို့ဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရစဉော် ရ စ နော်ွားခရ ကော်ပပီွား 

မကက   ော် ခသဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၁၂
ခေ ော်ရှ နော်ွား ( ) အီကက ခက ွား 

( ) အီခက ွား
က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂၆ ဧပပီ ၂၁ ၂၆ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား စ နော်ပနော်ွားရပော်က ကော်

၄၁ လမော်ွားနှ္  ော် ၂၄ 

လမော်ွား စ နော်ပနော်ွားရပော်
မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ စ နော်ပနော်ွားရပော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ထမ ော်ွားခကက ော်ခရ  ော်ွားသူ က ိုအီကက ခက ွားအ ွား

 ခက  ကိုနော်ွားသ ိုို့ 

က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆ ိုွားပါသညော်

၇၁၃ ခပေါ်လူ က  ွား ၅၀ အမညော်မသ ၂၇ ဧပပီ ၂၁ ၂၇ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ဒီခမ ဆ ိုွား ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နညော်ဒီခမ ဆ ိုွားပမ  ြို့အဝ ော်မှ 

အတ ွားအဆီွားမ  ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အေ  ြို့မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

ဖပညော်သူတဦွားက ဉော်ဆ်ံထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်

။

၇၁၄
Tg. Felix Thang Muan 

Lian ခမ  ော်ထနော်ွားမ မော်ွားလ နော်
က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၇ ဧပပီ ၂၁ ၂၇ ဧပပီ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား တီွားတ နော်ပမ  ြို့ ခဖမ ကော်ေကော်

တီွားတ နော်ပမ  ြို့ 

ခဖမ ကော်ေကော်
တီွားတ နော်    ော်ွား

တီွားတ နော်ပမ  ြို့တ  ော် ၂၇ ရကော် ဧပပီ ၂၁ ခနို့ည ၁၀ 

န ရီအ   နော်တ  ော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားခနစဉော်  

လမော်ွား၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီ၏ 

လကော်ပါွားခစ ရ  နှ္  ော် စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွားခကက  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။ 

က ဆ ိုွားသူ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားသညော် ခဆွားရ ို၌ 

ရှ ခနပပီွား မ သ ွားစိုအ ွား 

သယော်ယူ    ော်မခပွားခသွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၇၁၅ ခက  ော်န္ ို ော် က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၇ ဧပပီ ၂၁ ၂၈ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား ခ    ော်ွားမ ခ    ော်ွားမ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

က ဆ ိုွားသ  ွားသူက ိုခက  ော်န္ ို ော်သညော် ၂၇ ဧပပီ ၂၁ 

ခနို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ၂၈ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ  ော် 

အခလ  ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခပွားအပော်   ပါသညော်။ 

ဖပ ော်ွားထနော်စ  နှ္ ပော်စကော်ညှဉော်ွားပနော်ွား  ရသည ော် 

ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၁၆ ညီညီခမ  ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၈ ဧပပီ ၂၁ ၂၈ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ

အမှတော် 

(၂၀၈)သီရ မ လ ရ

ပော်က ကော်

ခအ  ော်ခဖမသ ေ မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော် စစော်ခက  ော်စီက ဆ ို ော်ကယော်က ို 

ရပော်တနော်ို့စစော်ခဆွားရနော် ဟနော်ို့တ ွားစဥော် ခမ  ော်ွား

ခဖပွားသညော်ဟိုဆ ိုက  G3 ခသနတော်ဖေ ော်  

ပစော် တော်၍ ဝမော်ွားဗ ိုကော်ခပါကော်ပပီွား ပ     ော်ွားပပီွား 

ခသဆ ိုွား   သညော်ဟို သ ရသညော်။



၇၁၇ စ ခပါ က  ွား အမညော်မသ ၂၈ ဧပပီ ၂၁ ၂၉ ဧပပီ ၂၁ အရပော်သ ွား
စ ဖပခက ွားရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်

ပစော် တော်
စ ဖပခက ွားရွ ေ  ပ ိုပမ  ြို့နယော် ဧရ ဝတီ

ရပော်က ကော်ရ ိုွားအ ွား 

မီွားရ ှုြို့မှုဖေစော်စဉော်ဖေစော်ပ  ွားပပီွားခန ကော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ပပီွား

 က ိုစ ခပါ နှ္  ော် အမ   ွားသမီွားတဦွားအပါအဝ ော် 

ဖပညော်သူ ၇ ဦွားအ ွားေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား

 က ိုစ ခပါမှ  ဝမော်ွားဗ ိုကော်၊ 

လကော်ခမ  ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ဘ ိုကခလွားခဆွားရ ိုတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၁၈ ရှဟ ဒီဘ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၁ ခမ ၂၁ ၁ ခမ ၂၁ လိုပော် နော်ွားရှ ော်
ဆ ို ော်အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်

  ရသညော်
က တော်  ို ော် ရှမော်ွား

က တော်  ို ော်ပမ  ြို့အ မော်ဖေြူခတ ော်က ွားအပ ိုပစစညော်ွားဆ ို ော်

မှဖေစော်ပပီွား က ွားတ ယ လ ဝယော်စဉော် 

ဆ ို ော်ပ တော်   နော်ဖေစော်ခနသဖေ  ော် 

မခရ  ော်ွားခပွားန္ ို ော်ပါဟို ခဖပ ဆ ိုသဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ 

ခသနတော်ဖေ  ော်   နော်ရွယော်ပစော် တော်  ရပပီွား 

ဆ ို ော်ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၁၉ ခအ  ော်သူ က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၁ ခမ ၂၁ ၁ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ပပ ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ စစော်ပပ ခက ွားရွ ခန 

အသကော်  ၂၈ နှ္စော်အရွယော်ရှ  က ိုခအ  ော်သူမှ  

ခရ ော်ဘ ဖ စော်ရနော် ပညစော်ရွ  အသ  ွားလမော်ွားရှ  

ခရ ော်ဘ ခ  သ ိုို့ ထ ကော်သ  ွားရ  ခနအ မော်သ ိုို့ 

ဖပနော်ခရ ကော်မလ ခတ  ခကက  ော်ွား 

မ သ ွားစိုဝ ော်တစော်ဦွားက ဆ ိုသညော်။ ထ ိုခကက   ော် 

မ သ ွားဝ ော်မ  ွားက ခမလ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ထ ွားဝယော်ရှ  တပော်ခဆွားရ ိုသ ိုို့ 

သ  ွားခရ ကော်စ ိုစမော်ွားရ  က ိုခအ  ော်သူအ ွား 

ပ ို ော်ရှ ော်မ  အခလ  ော်ွားအဖေစော် သပဂဂ လော်လ ိုကော်ပပီဟို

 သ ရခကက  ော်ွား ၎ ော်ွားက ခဖပ သညော်။

၇၂၀ ေ ိုွားလ ိုွား က  ွား ၂၅ ဦွားဘ ိုွားတ ိုွား ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား သီခပါအနီွား ခရွှေခက   ော်ွားစိုရပော် ဖမနော်မ ရပော် ရပော်က ကော် သီခပါ ရှမော်ွား

သီခပါပမ  ြို့ဘိုရ ွားကကီွားအဝ ို ော်ွားအနီွား 

သပ တော်စိုရပော်တ  ော်လူစိုခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပေ     ော်ွားသဖေ  ော် 

နေူွားတည ော်တည ော်သ ိုို့ ခသနတော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား

 ခနရ တ  ော်ပ ော်က ဆ ိုွားပါသညော်။



၇၂၁ ဝ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား Naung Cho
ခ ွားရပော်က ကော် 

နယော်ခဖမ ၉
ခန  ော်    ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်ခဖမ ကော်ပ ို ော်ွား၊ ခက  ကော်မ  ရ ို ော်၊ 

ခန  ော်    ပမ  ြို့တ  ော် ယခနို့မနကော်ပ ို ော်ွားက 

လူထိုသပ တော် အကကမော်ွားေကော် ပေ     ော်ွား  ရပပီွား 

ဦွားဝ ော်ွားန္ ို ော် (၄၀) နှ္စော်မှ  

ဆီွား  ိုသ ိုို့က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၂၂ ခဝပေ  ွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား လ ိုွား  ော်ွား ေ ွားကနို့ော် က   ော်

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ေ ွားကနော်ို့တ  ော် 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနော်ို့က  ော်ခရွား သပ တော်စစော်

ခကက  ော်ွားက ို ခမလ ၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီက 

ပစော် တော်ပေ     ော်ွားရ  က ိုခဝပေ  ွား အသကော် ၃၃ နှ္စော်

 ဦွားခ ါ ော်ွား က ညော်ထ ၍ က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၂၃ မ ော်ွားေ ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဝကော်လကော်သပ တော် မှ ို့ထီွား ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့အခထ ခထ သပ တော်ဆ ော်န္ွှ ရနော် 

လူစိုခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်နှ္ မော်နှ္ ော်ွား   သဖေ  ော် က ိုမ ော်ွားေ ော် 

မှ ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော်က ဆ ိုွား   ပပီွား အခလ  ော်ွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ခေ  ကော်ေ ကော်ရနော် 

သယော်ခဆ  ော်သ  ွားသညော်။

၇၂၄ ခေ ော်ဦွား က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဝကော်လကော်သပ တော် ဝကော်လကော်ပမ  ြို့ Wetlet စစော်က ို ော်ွား

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့အခထ ခထ သပ တော်ဆ ော်န္ွှ ရနော် 

လူစိုခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်နှ္ မော်နှ္ ော်ွား   သဖေ  ော် က ိုခေ ော်ဦွား 

မှ ရ ော်ဘတော်ခေ ကော်ထ ကော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခဆွားရ ိုသ ိုို့သယော်ခဆ  ော်န္ ို ော်ရနော် ဖပ လိုပော်ခနစဉော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၂၅ သီဟခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဝကော်လကော်သပ တော် ခအ  ော်  မော်ွားသ ရွ ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

က ိုသီဟခအ  ော်မှ  

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့သပ တော်အတ  ော်ွား 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ဆ ထ မှနော်   ပပီွား 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၂၆ ခေ ော်ပ  မော်ွားတ  ော် က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားရပော်ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားရပော်ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

ညဆယော်န ရီခက  ော်အ   နော်တ  ော် မ ော်ွားရပော်က ွားရွ 

 (ထ နော်လယော်) လမော်ွားမခပေါ်၌ စစော်က ွား 

နှ္  ော် ခတ ြို့၍ အဆ ိုပါ လူ ယော်က 

ဆ ို ော်ကယော်ရပော်ပပီွား ထ ကော်ခဖပွားရ မှ 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ခသနတော် သ ိုွား  ကော် နို့ော် 

ပစော်ခေ ကော်ပပီွား 

စစော်က ွားဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားခကက  ော်ွား 

ေ  ော်ဖေစော်သူမှ ခဖပ ကက ွား   သညော်။ 

စစော်က ွားခပေါ်တ ော်ခဆ  ော်သ  ွားသည ော် 

သ ွားဖေစော်သူက ို စ ိုစမော်ွားရ  ခမလ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော်

 တပော်ခဆွားရ ို၌ ခသဆ ိုွားလ ကော်ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 ၎ ော်ွားမှ ဆ ိုသညော်။

၇၂၇ ခက  ော်ခက  ော်ဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၂ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ က ဆ ိုွားရကော်မသ ခက   ော်ွားဆရ ဖပ ော်ဦွားလ  ော်စစော်ခဆွားရ ို ခအ  ော်ခဖမသ ေ မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့၊ ခအ  ော်ခဖမသ စ ပမ  ြို့နယော်၊ ၅၈ 

လမော်ွား ၂၄ လမော်ွား မှ  အ ိုလ ခမ ၂ ရကော်ခနို့က 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော် ဆန္ဒဖပပ   

ပေ     ော်ွား  ရစဉော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား  လ ိုကော်ရပပီွား ဖပ ော်ဦွားလ  ော်စစော်ခဆွားရ ိုတ  ော်

 ကိုသမှု  ယူရ ော်ွား က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွား 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားထ အခကက  ော်ွားကက ွားဖ  ော်ွားမရှ ပ 

 ခေ  ကော်ေ ကော်မီွားရ ှုြို့ဖ  ော်ွား   ရပါသညော်။



၇၂၈ ရနော်ပ ို ော် က  ်း ၂၉ အ ညော်စံိုစ ော််းဆ ၂ ဖ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ PDF (ဖ ဖ ညော်တ ော် )
ဖ ဖ ညော်ဖတ ော်စစော်ဖ က ဖရ်း ှ
 ကိုတငော် ၁၀၀၀ 

ဖဆ်းရံိုတငွော်က ဆံို်း
  ဉ်း   ်း ဖ ဖ ညော်ဖတ ော်

ခနဖပညော်ခတ ော် ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့၏

 အေ  ြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  ပ ဉော်ွားမန ွားပမ  ြို့   

က ိုရနော်ပ ို ော်သညော် စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

အဖပ ော်ွားအထနော်ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရ

သည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားခကက   ော် 

ခနဖပညော်ခတ ော်ကိုတ ော် ၁၀၀၀ ခဆွားရ ို၌ 

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁

 ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုရနော်ပ ို ော်သညော် ၎ ော်ွားတ မော်ွားခရှ  ော်ခနသည ော် 

ပ ဉော်ွားမန ွားပမ  ြို့ရှ  ခနအ မော်၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

န ွားတစော်ေကော်အကက ွားအ ရ ို ဆ ိုွားရ ှုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွား၊

 ခဖ ဆစော်၊ 

လကော်ဆစော်မ  ွားရ ိုကော်    ွား     ရဖ  ော်ွားအဖပ ော် 

 န္ဓ က ိုယော်အနှ္ ို့ 

ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။  

၇၂၉ ခေ ော်လ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၄ ခမ ၂၁ ၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ 
ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွား

ရွ 
ထီွားလ ော်ွား မခက ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား

 ထီလ ော်ွားပမ  ြို့နှ္  ော် သ ိုွားမ ို ော်က   

ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

မတရ ွားဝ ော်ခရ ကော်ခနှ္   ော်ယှကော်ခနမှုမ  ွားအ ွား

 ဖပနော်လညော် ို  ရ ော်ွား ပို  ိုွားနှ္  ော် န ရ ိုွားကက ွားသ ိုို့ 

ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်

။

၇၃၀ ပ  မော်ွား  မော်ွားလ  ော် ( ) သ ွားခသ က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၄ ခမ ၂၁ ၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား သ ခက  ော်ွားခက ွားရွ 
သ ခက  ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော် မှ 

သ ခက  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော်ွားသ ိုို့ အသကော် ၁၉ 

နှ္စော်အရွယော်ခမ  ော်ပ  မော်ွား  မော်ွားသ  ော်မှ  

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဝ ော်ခရ ကော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွားခကက   ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၃၁ ခက  ော်ေ ော်လတော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၄ ခမ ၂၁ ၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားခတ  ော်ခက ွားရွ 
ဘိုရ ွားခတ  ော်ခက ွား

ရွ 
ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွား ခပါကော်ပမ  ြို့နယော် 

ဘိုရ ွားခတ  ော်ရွ တ  ော်အကကမော်ွား ေကော်စစော်တပော်၏

 ပစော် တော်မှုခကက  ော်  ခပါကော်ပမ  ြို့နယော် 

ပ   ော်ွားက ယော်ခက ွားရွ က ခမ  ော်ခက  ော်ေ ော်လတော်

 အသကော်၂၉ နှ္စော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၃၂ အ စို က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၄ ခမ ၂၁ ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွား ၁၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ  ွား
၇၀ ရပော်က ကော်၊ 

ခရွှေဖပညော်ခအွားလမော်ွား

၇၀ ရပော်က ကော်၊ 

ခရွှေဖပညော်ခအွားလမော်ွား
ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ခမလ ၄ ရကော်ခနို့တ  ော် ခတ  ော်ဒဂ ို 

ခရွှေဖပညော် ခအွားလမော်ွား ရပော်က ကော် ၇၀ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

လူမဆနော်စ  ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား ခန ကော်

 ဖပနော်လညော်လ တော်ခဖမ ကော်   ပပီွား ၁၆ ခမ ၂၁ 

ခနို့တ  ော် 

အဆ ိုပါညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရသည ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားပါသညော်

၇၃၃ ခအ  ော်  ို ော်ဖမ  ော် က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၅ ခမ ၂၁ ၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ဖပညော်ပမ  ြို့၊ 

နဝ ော်ွားက ကော်သစော်ရပော်က ကော်

ဖပညော်ပမ  ြို့၊ 

နဝ ော်ွားက ကော်သစော်ရပော်
ဖပညော် ပ  ူွား

ခနအ မော်မှ 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုဖပ လိုပော်  ရပါ

သညော်။ မ သ ွားစိုဝ ော်မ ဘမ  ွားအ ွား ခ   သ နော်ွား ၂၀

 နှ္  ော်လ ခရ ကော်ခရွွားယူရနော်ခဖပ ဆ ိုပပီွားခန ကော် 

ဖပညော်ပမ  ြို့ ခရွှေခတ  ော်ကိုတ ော်တစော်ခထ  ော်ဆနို့ော် 

စစော်ခဆွားရ ိုမှ အခလ  ော်ွားအ ွားလ ကကည ော်ရနော် 

ေိုနော်ွားခ ေါ်ဆ ိုပပီွား သ  ွားခရ ကော်ကကည ော်ရှုကကရ  

ခအ  ော်  ို ော်ဖမ  ော် မှ ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားခနခကက  ော်ွား မ သ ွားစိုမှ အတညော်ဖပ ပပီွား

 အခလ  ော်ွားဖပနော်လညော်ရရှ ခရွား 

ဆကော်လကော်ကက  ွားစ ွားခဆ  ော်ရွကော်   ပါသညော်။

၇၃၄ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၅ ခမ ၂၁ ၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဝမော်ခတ ော်ဖပည ော်ခက ွားရွ 
ဝမော်ွားခတ ော်ဖပည ော်ခက 

ာွားရွ ၊ တ ိုွား   ြို့ခဖမ
မ တထီလ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွား၊ မ တထီလ ပမ  ြို့၊ 

ဝမော်ွားခတ ော်ဖပညော် တ ိုွား   ြို့နယော်ခဖမ၊ 

ဘိုရ ော် ခန  ော်လမော်ွားတ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ

 ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ  ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူတဦွား 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွား   ပါသညော်။



၇၃၅ ခက  ော်စ  ပေ  ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၆ ခမ ၂၁ ၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား    ော်ွားတ  ော်ွားဖမစော် အထကော်က ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ကနီတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွားနှ္  ော် 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ တ ိုကော်ပ  တ  ော် 

ဖပညော်သူမ  ွားဘကော်မှ လူ ယော်တစော်ဦွား က ဆ ိုွား

၇၃၆  ေိုနော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၆ ခမ ၂၁ ၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၇၃၇ ထကော်ခအ  ော် ( ) ေ ိုွား  စော် က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ၇ ခမ ၂၁ ၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  ၊ လယော်သစော်
ဖမ ော်ွားခ  ၊ 

လယော်သစော်ခက ွားရွ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

အကကမော်ွားေက််စစော်တပော်မှ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော် 

လယော်သစော်ရွ တ  ော်ွားသ ိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

ခမ  ော်ေ ိုွား  စော် အသကော် ၁၅ နှ္စော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့

 က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၃၈ ခက  ော်သူစ ိုွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၇ ခမ ၂၁ ၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား က ော်ွားစ ဖပခက ွားရွ က ော်ွားစ ဖပခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

က ော်ွားစ ဖပခက ွားရွ မှ ခက  ော်သူစ ိုွား အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်မှ ခတ ထ သ ိုို့သ  ွားစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၃၉ စ ို ော်ွားက မော်စ ို ော်ွား ( ) ခန  ော်စ ို ော်ွား က  ွား ၄၃ အမညော်မသ ၈ ခမ ၂၁ ၈ ခမ ၂၁ ဆရ ဝနော်

 လရ ၃၈၉ 

ခရှြို့ဖေတော်စဉော်ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်

  ရ

ဟ ိုပ ော် မ ိုွားညှ ော်ွား က   ော်

၈ ခမ ၂၁ ည ၇ န ရီ ခက  ော် နို့ော် ဆရ ဝနော် 

စ ို ော်ွားက မော်စ ို ော်ွား ( ) ခန  ော်စ ို ော်ွားမှ  လရ ၃၈၉ 

ခရှြို့မှ ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖေတော်သ  ွားစဉော် 

ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား န ွားထ ော်သ ိုို့ 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော်  ရက  

လမော်ွားခဘွားတ  ော် 

သ  ွားခရ ကော်ပစော်ထ ွား   ပါသညော်။ က ဆ ိုွားသူ၏ 

 ခဆွားမှတော်တမော်ွားတ  ော် မူွားယစော်ခဆွားဝါွား 

ခလ   ဖေစော်သညော်ဟို ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။

၇၄၀ ခေ ော်ထ နော်ွား ( )  ကော်သီ က  ွား ၄၄ အမညော်မသ ၈ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ၉ ခမ ၂၁ ကဗ  ဆရ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့ရှ  စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ပိုလ စစော်က ို ော်ွား

ခမလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော်ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့ရှ  ခနအ မော်တ  ော်

 ေနီွားနှ္  ော်အတူ အေမော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ  ော်ွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှု မ  ွားခကက   ော် ၉ ခမလ 

၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၄၁ ခအ  ော်ရ လ  ော် M ၂၉ အမညော်မသ ၉ ခမ ၂၁ ၉ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားမူပမ  ြို့ဆန္ဒဖပပပ ပေ     ော်ွား  ရ ဖမ ော်ွားမူ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွားဖမ ော်ွားမူပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖပညော်သူ၂ ဦွားအ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသဖေ  ော် 

ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွားရနော်ခတ  ော်ွားဆ ိုခနစဉော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၄၂ ပ  မော်ွားသူခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၉ ခမ ၂၁ ၉ ခမ ၂၁
ခဆွားခက   ော်ွားသ ွားခဟ 

 ော်ွား
စတ ွားစီွားတီွားက နော်ဒ ို

တ ိုကော်အမှတော် B-5 

စတ ွားစီွားတီွား
သ လ  ော် ရနော်ကိုနော်

၉ ခမ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် သနော်လ  ော်စီွားတီွားစတ ွား

 တ ိုကော် နော်ွား အမှတော် (B-5) သ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် ခဆွားတကကသ ိုလော် 

ခက   ော်ွားသ ွားခဟ  ော်ွား က ိုပ  မော်ွားသူခအ  ော်မှ 

ဖ  ော်ွားဆနော်မှုဖပ သဖေ  ော် 

ရိုနော်ွားရ ော်ွားဆနော် တော်ဖေစော်ပ  ွားစဉော် တ ိုကော်ခပေါ်မှ 

ဖပ တော်က ခသဆ ိုွားခကက  ော်ွား သ ရသညော်။

၇၄၃
Pu Tler Ling 

ဦွားတလ လော်လ ော်ွား
က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၉ ခမ ၂၁ ၁၁ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ယ တ  ော်ေမော်ွားဆီွား ဟ ွား ါွားခ ွားသစော် ဟ ွား ါွား    ော်ွား

၉ ခမ ၂၁ ခနို့တ  ော်အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား ၁၁ ခမ ၂၀၂၁ 

ခနို့တ  ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော် 

ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၄၄
Pu Khamh Bawi 

ဆလ ို ော်ွား ါမော်ဘ  ြို့
က  ွား အမညော်မသ ၉ ခမ ၂၁ ၁၁ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွားဝ ော်ေမော်ွား Thang Zang ဟ ွား ါွား    ော်ွား

ခမလ ၉ ရကော် ၂၀၂၁ ခနို့ ည ၉န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ခနအ မော်တ  ော်ွားသ ိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ Pu 

Khamh Bawi အ ွားဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား

 စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ  ော်ွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

 အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုကမူ 

ဖပ ော်ွားထနော်အဆိုပော်ခရ  ော်ခရ ဂါဖေ  ော် 

ခသဆ ိုွားသ  ွားသညော်ဟို အခကက  ော်ွားကက ွား   ပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွား ခေ  ကော်ေ ကော်   ပါသညော်။

၇၄၅ လဂ ြူဂ  က နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၁၀ ခမ ၂၁ ၁၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
နမမတီွားပမ  ြို့ 

  ယော်ရီခ ါကော်ဆ  ဆ ို ော်ခရှြို့
နမမတီွားပမ  ြို့ ဖမစော်ကကီွားန ွား က   ော်

က   ော်ဖပညော်နယော် မ ိုွားခက  ော်ွားပမ  ြို့နယော် 

နမမတီွားပမ  ြို့ရှ    ယော်ရီခ ါကော်ဆ  ဆ ို ော်ခရှြို့တ  ော် ၁၀

 ခမ ၂၀၂၁ ည (၉)န ရီ   ဝနော်ွားက  ော် နို့ော်က 

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားလ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားခကက  ော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၄၆ ခက  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၁၁ ခမ ၂၁ ၁၁ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား သမ ော်ွားခ  ရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

က ိုခက  ော်ဖမ  ော်မှ  

စ တော်ခဝဒန သညော်တဦွားဖေစော်ပပီွား ခမလ ၁၁ 

ရကော်ညေကော်တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

ပစော် တော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၄၇ ေ ော်က ိုထ နော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၁၂ ခမ ၂၁ ၁၃ ခမ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား တလိုပော်ပမ  ြို့
ခည  ော်တိုနော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ခမလ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် တလိုတော်ပမ  ြို့၌ 

ညက ော်ွားခစ   ော်ခနစဉော် ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

လ ခရ ကော်ယူခဆ  ော်ရနော် မ သ ွားစိုအ ွား 

အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၇၄၈ ခန  ော်ခန  ော် က  ွား ၄၀ ဦွားခမ  ော်လ ော်ွား ၁၂ ခမ ၂၁ ၁၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
က နော်ွားခတ  ော်ွားရွ တ ိုကော်ပ  တ  ော်က

ာ ဆ ိုွား
 မ တော်ခက ွားရွ တမူွား စစော်က ို ော်ွား

က နော်ွားခတ  ော်ွားရွ အတ  ော်ွားအကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို

မှ ဝ ော်ခရ ကော်ရမော်ွားက ွားခနဖ  ော်ွားအ ွား 

 ို  က က ယော်ရ ော်ွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၄၉

Salai Thang Hung 

Thang   

ဆလ ို ော်ွားထနော်ဟ နော်ွားထနော်

က  ွား အမညော်မသ ၁၃ ခမ ၂၁ ၁၃ ခမ ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မ ော်ွားတပော် မ ော်ွားတပော်    ော်ွား

၇၅၀ စ နော်ဝ ော်ွား က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၁၄ ခမ ၂၁ ၁၄ ခမ ၂၁ ကဗ  ဆရ စကော်မှုေိုနော် (မ ိုရွ ) မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ကဗ  ဆရ တဉီွားဖေစော်ပပီွား 

ရ ိုွားရှ ော်ွားစ  ခနထ ို ော်တတော်သူတဦွားလညော်ွားဖေစော်သညော်

။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုဝ ော်မ  ွားမှ 

ဓါတော်ဆီခလ  ော်ွား၍ 

မီွားရ ှုြို့က လိုပော်ကက သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   ရပါသညော်။

၇၅၁ ခဝပေ  ွားသနို့ော် က  ွား အမညော်မသ ၁၄ ခမ ၂၁ ၁၄  ခမ ၂၁
လ/ထ 

လျှပော်စစော်အ ော်ဂ  ော်နီယ 
မ ော်ွားတပော် မ ော်ွားတပော်    ော်ွား

လျှပော်စစော်လကော်ခထ ကော်အ ော်ဂ  ော်နီယ  

တဦွားဖေစော်ပပီွား မ ော်ွားတပော်ပမ  ြို့တ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော် ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်ခနသည ော် က ိုခဝပေ  ွားသနို့ော်

 က ဉော်သ  ော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၅၂ ခက  ော်ခက  ော် က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၁၄ ခမ ၂၁ တ  ော်ေမော်ွားဆီွား ၁၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ၅၆ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

ခတ  ော်ဒဂ ို ၅၆ ရပော်က ကော်တ  ော် ခမလ ၁၄ 

ရကော်ခနို့က 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား ၂ 

ရကော်အကက  ခမလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ထ ွားသည ော် ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားခနပါသညော်။ ခဆွားစ တ  ော် 

ခရ ဂါအ  ဖေ  ော် ခသဆ ိုွားခကက  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။

၇၅၃
Pa Go Sian Mung 

ဂ ိုဆ ော်ခမ  ော်
က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၁၆ ခမ ၂၁ ၁၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ တီွားတ နော်    ော်ွား

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားလ ခနစဉော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၅၄ ခအ  ော်ခက  ော်မ ိုွား က  ွား ၃၀ ဦွားဖမခသ  ော်ွား ၁၇ ခမ ၂၁ ၁၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ပမ  ြို့သစော် ( ) ရပော်က ကော်
ပမ  ြို့သစော် ( ) 

ရပော်က ကော်
ဒ ိုကော်ဦွား ပ  ူွား

ခမလ ၁၇ ရကော်ခနို့ ည ၇ န ရီအ   နော်တ  ော် 

ပ  ူွားတ ို ော်ွား ဒ ိုကော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ ပမ  ြို့သစော် ( ) 

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

 ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ အခဖမ ကော်အဖမ ွားရရှ ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၅၅
ထကော်ခေ ော်လ ော်ွား ( ) 

ဉ ဏော်စူွား
က  ွား ၂၆ ဦွားခအ  ော်စ ိုွား ၁၇ ခမ ၂၁ ၁၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခအသ ော်စ ွားခသ ကော်ဆ ို ော်

အမှတော် ၆၃၊ 

ကလ  ဏီရပော်က ကော်၊

 ကလ  ဏီ ၁ လမော်ွား

ပ  ူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားပမ  ြို့ ဘိုရ  ော်ခန  ော်လမော်ွားခပေါ်ရှ  

ခအသ ော်စ ွားခသ ကော်ဆ ို ော်အ ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော်

 ပစော် တော်  ရသဖေ  ော် က ိုထကော်ခေ ော်လ ော်ွား ( ) 

ဉ ဏော်စူွား မှ ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား 

န ရီပ ို ော်ွားအကက တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွား 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားထ သ ိုို့ 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ပါသညော်။

၇၅၆ ခ  သ နော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၁၈ ခမ ၂၁ ၁၉ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
အမှတော် ၅ 

အခဖ   ပည ခက   ော်ွားအနီွား
ဖပညော် ပ  ူွား

ခမလ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၇ န ရ     နို့ော်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားလ ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား

 ၁၉ ခမ ၂၀၂၁ ခနို့န နကော်တ  ော် မ သ ွားစိုအ ွား 

အခလ  ော်ွားလ ယူရနော် 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ သဖေ  ော် မ သ ွားစိုမှ 

သ  ွားခရ ကော်ထိုတော်ယူလ ပါသညော်၊



၇၅၇   ော်ခမ  ော်ကကညော် က  ွား အမညော်မသ ၁၉ ခမ ၂၁ ၁၉ ခမ ၂၁
စညော်သ ခက ွားရွ အိုပော်   

ပော်ခရွားမှြူွားခဟ  ော်ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား စညော်သ ခက ွားရွ ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွား မခက ွား

ဦွား  ော်ခမ  ော်ကကညော်မှ  ယ  ော် 

စညော်သ ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားခဟ  ော်ွားဖေစော်ပ

ဖာာီာွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အဖ  ွားရွ သ ွားမ  ွားနှ္  ော်အတူ 

ေမော်ွားဆီွားစစော်ခဆွားစဉော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရသည ော်

 ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၅၈ ခအ  ော်ကကီွား က  ွား အမညော်မသ ၁၉ ခမ ၂၁ ၁၉ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်ခရှြို့ ဉသျှစော်ပ ော် ပမ  ြို့ ပနော်ွားခတ  ော်ွား ပ  ူွား

ခမလ ၁၉ ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ   ၂ န ရီတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုဝ ော် မ  ွားသညော် 

လ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားသ ိုို့ ခသနတော်မ  ွား 

ပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်လ စဉော် ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆရ 

 ဦွားခအ  ော်ကကီွားမှ  

ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ဉော်ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၅၉
Lian Muan Sang 

လ နော်မ မော်ဆနော်
က  ွား 10

Nu Niang Khan 

Cing + Pa 

Kham Sian Khai 

၁၉ ခမ ၂၁ ၁၉ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား လ ယော်ဘ  ွားရပော်က ကော်  တီွားတ နော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ တီွားတ နော်ပမ  ြို့၊ 

လ ယော်ဘ  ွားလော်ရပော်က ကော် အ.ထ.က ၂ 

ခက   ော်ွားအနီွားမှ  ယခနို့ ခမ (၁၉) ရကော်ခနို့ 

ညခန ၅:၂၀ အ   နော် နော်ို့တ  ော် 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွားရ  အသကော် ၁၀နှ္စော်အရွယော်

 ကခလွား လ နော်မ မော်ဆနော်(Lian Muan Sang) 

ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခဆွားကိုသ    ော်မခပွားသဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၀ ခဆ လ ှု ော်ထ နော်ွား က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၀ ခမ ၂၁ ၂၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ရတန  (၁) ရပော်က ကော် ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ခအ  ော်ရတန ရပော်က ကော် (၁) 

အတ  ော်ွားလမော်ွားခလ  ကော်သ  ွားလ ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုနှ္  ော်ခတ ြို့၍ 

ခရှ  ော်ပိုနော်ွားစဉော်လ ိုကော်လ ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား

 ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့ ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်  ရပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၁   ို ော်ခန က  ွား အမညော်မသ ၂၀ ခမ ၂၁ ၂၀ ခမ ၂၁ စညော်ပ ော်ဝနော်ထမော်ွား (CDM) မ ော်ွားတပော်    ော်ွား

က ို  ို ော်ခနမှ  စညော်ပ ော်ဝနော်ထမော်ွားတဦွားဖေစော်ပပီွား 

CDM ဖပ လိုပော်ခနသူတဦွားလညော်ွားဖေစော်ပါသညော်။ 

စစော်ခရှ  ော်သည ော်ခနရ မှ မ ော်ွားတပော်ရှ အ မော်သ ိုို့ 

အသ ိုွားအခဆ  ော်မ  ွားဖပနော်လညော်ယူခဆ  ော်ရနော် 

ထ ကော်   လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   ပါသညော်။



၇၆၂ ခမ  ော်ခမ  ော်ဦွား က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၂ ခမ ၂၁ ၂၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒါ  တဝရွီ ခဒါ  တဝရွီ ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

စစော်ခရှ  ော်မ  ွားအတ ကော် 

ရ ကခ မ  ွားသ  ွားခရ ကော်ယူခဆ  ော်စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၃ Buu Ri က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၂ ခမ ၂၁ ၂၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒါ  တဝရွီ ခဒါ  တဝရွီ ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

စစော်ခရှ  ော်မ  ွားအတ ကော် 

ရ ကခ မ  ွားသ  ွားခရ ကော်ယူခဆ  ော်စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွား ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား 

သ မော်ွားဆညော်ွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၄ မ   ွား ( ) မ   ွားသနို့ော်ခထ ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၂ ခမ ၂၁ ၂၂ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ထနော်ွားတပ ော် ထနော်ွားတပ ော် ခတ  ော် ူ ပ  ူွား

ခတ  ော် ူ ရ ို ော်၊ 

ထနော်ွားတပ ော်ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားတ  ော် ခမလ ၂၂ 

ရကော်ခနို့ ည ၈ န ရီ ၃၀ မ နစော်က 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုခကက   ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွားက 

ဖပညော်သူမ  ွား ခနထ ို ော်ခသ  ရပော်က ကော်မ  ွားသ ိုို့ 

ရမော်ွားက ွားပစော် တော်သဖေ  ော် ဦွားမ   ွားမှ  

ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်က ဆ ိုွား

သ  ွားပါသညော်။

၇၆၅ စ ိုွားမ ိုွားလ ှု ော် ( ) က ိုမ ကကီွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၂၂ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ ၂၄ ခမ ၂၁
န္ ို ော်  ခရွားအက ဉော်ွားသ ွားဟ

ခာာ  ော်ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဘိုရ ွားကကီွားခက ွားရွ ပ  ူွား ပ  ူွား

ခမလ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် ပ  ူွားပမ  ြို့နယော်ဘိုရ ွားကကီွား

 ခေ  ော်ွားတူတ  ော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား 

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုဒါဏော်ခကက   ော် ခမလ ၂၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် သတ လစော်ခမ ခဖမ ခနပပီွား ၂၄ 

ရကော်ခနို့ ညခနတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၆ လှထ ိုကော် က  ွား အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်ကိုနော်ွားသ ရွ အတ  ော်ွား 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားလ ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်သ ိုို့က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၆၇ ေ ိုွားတိုတော် ( ) မ   ွား  ို ော်ထ နော်ွား က  ွား ၄၄ ဦွားခတ ၂၃ မတော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ ၂၁ ခမ ၂၁
ဖပ ော်ပခဘ ော်ဒါခဆ  ော်က 

ခာာ  ော်ွားအိုပော်
မခက ွားခထ  ော် ပမ  ြို့သစော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်မှ 

ဖပ ော်ပခဘ ော်ဒါခဆ  ော်ခက   ော်ွားအိုပော်တခယ ကော်ေ

ဖာစော်ပပီွား ခန္ ဦွားခတ ော်လှနော်ခရွား 

သပ တော်တ  ော်ပါဝ ော်မှုခကက   ော် မတော်လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ပိုဒော်မ ၅၀၅(က) 

ဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွားတရ ွားစ    ရပပီွား မခက ွားခထ  ော်တ  ော်

    ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားပါသညော်။ ခမလ ၂၁ ရကော်ခနို့ 

မခက ွားအက ဉော်ွားခထ  ော်တ  ော်ွား ရ ိုွားထိုတော်စဉော် 

ပ ိုစ ထ ို ော်  ို ော်ွားသည ော်အ   နော်တ  ော် မူွားလ ၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။)

၇၆၈ ေ ိုွားခဆ က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဖမ  ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ 
ခဖမ  ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ကနီနယော်အတ  ော်ွား 

ခဖမ  ော်ွားကိုနော်ွားရွ အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့ပစော် တော်  ရပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၆၉
ဆနော်ွားထ နော်ွားခအ  ော်ခရွှေလ ှု ော် 

( ) နဂါွားခလွား
က  ွား အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒဂ ို 

ေူဆယော်ခဘ လ ိုွားက  ော်ွား
ခဖမ ကော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

၂၃ ရကော်ခနို့ ခဖမ ကော်ဒဂ ိုပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခဘ လ ိုွားက  ော်ွားအတ  ော်ွားသ ိုို့ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ  ော် 

ခဘ လ ိုွားကစ ွားသူမ  ွားထ မှ 

က ိုဆနော်ွားထ နော်ွားခအ  ော်ခရွှေလ ှု ော် ( ) နဂါွားခလွားမှ 

 ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား ၂၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၀ ခေယ  ဝ ော်ွား က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ဘိုရ ွား ါွားဆူကနော် 

ခက ွားရွ 
ပမ  ြို့သစော် မခက ွား

မတော် ၂၃ ရကော်ညက ဖမနော်မ  စီွားပ  ွားခရွားဘဏော် 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုန ို့ ပတော်သကော်ပပီွား စစော်တပော်က 

ခသနတော်န ို့ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ခန ကော်ခက  ကခနရ ော်ဘတော်က ိုခေ ကော်ထ ကော်

သ  ွားသည ော် က ဉော်ဆ ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

မခက ွားခဆွားရ ိုသ ိုို့ပ ိုို့စဉော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၁ ခအ  ော်သနော်ွားဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား Bawlakhae ကယ ွား
 ါွားမ  ွားပပီွားအဖပနော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော်သတော်သ  ွားပါသညော်။

၇၇၂ စ ို ော်ွား မော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၃ ခမ ၂၁ ၂၃ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ကယ ွား
ပီက ော်ွားခ ါ ူ ရှမော်ွားကယ ွားနယော်စပော်တ  ော် 

ပစော်သတော်  ရပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၇၃ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၄ ခမ ၂၁ ၂၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ကယနော်ွားသ ယ  

ဘိုရ ွားခက   ော်ွား
ကယ ွား

ကယနော်ွားသ  ယ ဘိုရ ွားခက   ော်ွားတ  ော် 

စစော်ခရှ  ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်တ ိုကော်  ိုကော်သည ော် လကော်နကော်က ဉော်ဆ  

က ခရ ကော်ခပါကော်က  ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၄ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၂၄ ခမ ၂၁ ၂၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ကယနော်ွားသ ယ  

ဘိုရ ွားခက   ော်ွား
ကယ ွား

ကယနော်ွားသ  ယ ဘိုရ ွားခက   ော်ွားတ  ော် 

စစော်ခရှ  ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်တ ိုကော်  ိုကော်သည ော် လကော်နကော်က ဉော်ဆ  

က ခရ ကော်ခပါကော်က  ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၅ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၂၄ ခမ ၂၁ ၂၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ကယနော်ွားသ ယ  

ဘိုရ ွားခက   ော်ွား
ကယ ွား

ကယနော်ွားသ  ယ ဘိုရ ွားခက   ော်ွားတ  ော် 

စစော်ခရှ  ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်တ ိုကော်  ိုကော်သည ော် လကော်နကော်က ဉော်ဆ  

က ခရ ကော်ခပါကော်က  ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၆ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၂၄ ခမ ၂၁ ၂၄ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ကယနော်ွားသ ယ  

ဘိုရ ွားခက   ော်ွား
ကယ ွား

ကယနော်ွားသ  ယ ဘိုရ ွားခက   ော်ွားတ  ော် 

စစော်ခရှ  ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်တ ိုကော်  ိုကော်သည ော် လကော်နကော်က ဉော်ဆ  

က ခရ ကော်ခပါကော်က  ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၇ မ ော်ွားမ ော်ွား က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၂၄ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ ၂၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ပမ  ြို့သ ရပော်က ကော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား၊ ကခလွားပမ  ြို့၊ ပမ  ြို့သ ရပော်က ကော်၊

 စ တော်ထ ွားမဏ္   ော် ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆ ို ော်မှ 

က ိုမ ော်ွားမ ော်ွားက ို ခမလ ၂၄ရကော်ခနို့ 

ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားမှ  

စစော်ခက  ော်စီတပော်ေ  ြို့ဝ ော်ခတ က ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား

 ဒီခနို့ ခမလ ၂၅ ရကော်ခနို့ မနကော်ပ ို ော်ွားမှ ခတ  

 အခလ  ော်ွားလ ထိုတော်ေ ိုို့ မ သ ွားစိုဝ ော်ခတ က ို 

အခကက  ော်ွားကက ွား   သညော်။



၇၇၈ ခဆ  ော်ွားနှ္ ော်ွားမှုနော် မ ၂၇ ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော် ၂၅ ခမ ၂၁ ၂၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ ော်စ မ ော်ခက ွားရွ ခတ ော်စ မ ော်ခက ွားရွ စလ ော်ွား မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွား စလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော် 

ခတ ော်ဆ  ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

ခက   ော်ွားမတကော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားသည ော် 

စ ရွကော်မ  ွားကပော်သညော်ဟိုဆ ိုက  

ရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားမှ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုအ ွား 

ခ ေါ်ယူပစော် တော်  ို ော်ွားသဖေ  ော် 

စစော်တပော်မှဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၇၉ ရ လ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၅ ခမ ၂၁ ၂၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ၅ ရပော်က ကော် ၅ ရပော်က ကော် သ ခကတ ရနော်ကိုနော်

ရ လ ော်ွားထ နော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အမှတော် ၅ ရပော်က ကော်သ ခကတပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

၂၅ ရကော်ခနို့ န နကော် ၅ န ရီအ   နော်တ  ော် 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်   ပပီွားခန ကော် လကော်ပစော်ဗ ိုွားန  ော်

 ဓါွားအ ွားအခလ  ော်ွား၏ ခဘွားတ  ော်  က  

ဖပနော်လညော်  ို  မှုခကက   ော် သတော်ဖေတော်ပစော်ခကက  ော်ွား

 လိုပော်ကက ထိုတော်လွှ  ော်   ပါသညော်။ 

၇၈၀ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၅ ခမ ၂၁ ၂၅ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ကယ ွား

ခဒါပ ိုွားစီ ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်မ  ွားမှ 

ခနအ မော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ဝ ော်ခရ ကော်ရ ိုကော်သတော်သဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၈၁ အမညော်မသ မ အမညော်မသ ၂၆ ခမ ၂၁ ၂၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ကယ ွား

ဒီခမ ဆ ိုွားပမ  ြို့တ  ော် ဆ ို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၈၂ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ခမ ၂၁ ၂၆ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားလှညော်ွားဂ တော်မှတော်တ ို ော်ွားအနီွား ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွား၊ ခရွှေဖပညော်သ  ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွားက ယခနို့ 

န နကော် ၉ န ရီတ  ော် ဆ ို ော်ကယော် 

စီွားန ော်ွားလ ခသ  ဖပညော်သူတစော်ဦွားက ို 

အခကက  ော်ွားမ  ပစော်သတော်ပပီွား အခလ  ော်ွားအ ွား 

သယော်ခဆ  ော်သ  ွားပါသညော်။



၇၈၃ အ လေတော်လိုဒို က  ွား အမညော်မသ ၂၇ ခမ ၂၁ ၂၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒါ   ါွားရပော်က ကော် ခဒါ   ါွားရပော်က ကော် ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

စစော်ခဘွားခရှ  ော်မ  ွားအတ ကော် 

စ ွားနပော်ရ ကခ မ  ွားအ ွား 

ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ  ော်စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၇၈၄ ပကော်ထရစော်ဘ ိုွားရယော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇ ခမ ၂၁ ၂၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒါ   ါွားရပော်က ကော် ခဒါ   ါွားရပော်က ကော် ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

စစော်ခဘွားခရှ  ော်မ  ွားအတ ကော် 

စ ွားနပော်ရ ကခ မ  ွားအ ွား 

ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ  ော်စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၇၈၅ ဆနော်ွားခဒွားခအွား က  ွား ၁၄ အမညော်မသ ၂၇ ခမ ၂၁ ၂၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ကယနော်ွားသ ယ ၊ သခဖပကိုနော်ွား
ကယနော်ွားသ ယ ၊

 သခဖပကိုနော်ွား
လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်လ    နော်၌ ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားသည ော် အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် 

ကခလွား ယော်အ ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်သညော်အထ  

ပစော်သတော်   သဖေ ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၈၆ ဖမ  ော်လ  ော်ဦွား ( ) အီစ က  ွား ၄၄ အမညော်မသ ၂၇ ခမ ၂၁ ၂၇ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ဆနော်စကော်လမော်ွား၊ 

ကကကော်စ ဖပ ော်ရပော်က ကော်

ကကကော်စ ဖပ ော်ရပော်က 

ကော်၊ ဆနော်စကော်လမော်ွား
ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့၊ 

ကကကော်စ ွားဖပ ော်ရပော်က ကော်၌ အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ ခသနတော်ဖေ  ော် 

အ  ကော်ခပါ ော်ွားမ  ွားစ   ရမော်ွားက ွား ပစော် တော်    

ဖ  ော်ွားခကက   ော် အမ   ွားသ ွား တစော်ဦွား က ညော်ထ မှနော်

 ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်။ ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားခသ  

အဆ ိုပါအမ   ွားသ ွားက ို က ွားဖေ  ော် တ ော်က  

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၈၇ ခစ မ ော်ွားန္ ို ော်ဦွား က  ွား ၃၃ အမညော်မသ ၂၈ ခမ ၂၁ ၂၈ ခမ ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ ရ လှရွ ရ လှရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

ကခလွားပမ  ြို့မှ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့သ ိုို့ အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  ွားက ခထ ကော်ပ ိုို့က ွားမ  ွားဖေ  ော်

 သ  ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ  ော် ရ လှရွ သ ိုို့ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   သဖေ  ော် 

အဖပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၇၈၈ ပိုခအွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၂၈ ခမ ၂၁ ၂၈ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ရ လှရွ ရ လှရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

ကခလွားပမ  ြို့မှ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့သ ိုို့ အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  ွားက ခထ ကော်ပ ိုို့က ွားမ  ွားဖေ  ော်

 သ  ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ  ော် ရ လှရွ သ ိုို့ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   သဖေ  ော် 

အဖပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၈၉ ေ ိုွားဖေြူ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၈ ခမ ၂၁ ၂၈ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား ရ လှရွ ရ လှရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

ကခလွားပမ  ြို့မှ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့သ ိုို့ အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  ွားက ခထ ကော်ပ ိုို့က ွားမ  ွားဖေ  ော်

 သ  ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ  ော် ရ လှရွ သ ိုို့ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   သဖေ  ော် 

အဖပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၉၀
ထကော်ခအ  ော် ( ) 

ခအ  ော်ခေယ  လ ော်ွား
က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၂၈ ခမ ၂၁ ၂၈ ခမ ၂၁ သရိုပော်ခဆ  ော် ခမ ော်ဒယော် အ ော်ွားစ နော်ခပါကော် ခတ ဝ

အ ော်ွားစ နော်ခပါကော်ခတ

ာ ဝ၊ 

ကမော်ွားန ွားအလယော်လ

မော်ွား၊

အ ော်ွားစ နော် ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစ နော်ခပါကော်ခတ ဝလမော်ွားခပေါ်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော် 

ဆ ို ော်ကယော်အ ွားတ ဆီွားရ မှ မရပော်ခပွားသဖေ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

က ွားဖေ  ော်လ ိုကော်တ ိုကော်သတော်၍ က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၉၁ ခေ ော်မ   ွားဟနော် ( ) သ ွား ယော် က  ွား အမညော်မသ ၂၈ ခမ ၂၁ ၂၈ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား တမူွားပမ  ြို့ခဖမနီကိုနော်ွားလမော်ွားအနီွား ခဖမနီကိုနော်လမော်ွား တမူွား စစော်က ို ော်ွား

သူ ယော်   ော်ွားအ မော်မှဖပနော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွား၏ 

ပိုနော်ွားက ယော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

န ရ ိုွားကက ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၉၂ ေခရရယော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ ခမ ၂၁ ၂၉ ခမ ၂၁
ယ  ော်ဆယော်အ မော်မှြူွားခဟ

ာ  ော်ွား

ရပော်ခက ွားအတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော်

 တော်

န နတော်ခတ ော်ရပော်က 

ကော်
လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

ယ  ော်ဆယော်အ မော်မှြူွားခဟ  ော်ွားတခယ ကော်ဖေစော်ပပီွား

 စစော်ခဘွားခရှ  ော်ဖပညော်သူမ  ွားအ ွား 

စ ွားနပော်ရ ကခ မ  ွား  ကော်ဖပ တော်ခကျွွားခမ ွားရ တ  ော်

 လိုပော်အ ွားခပွားလိုပော်ခဆ  ော်ခနပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားသညော်။



၇၉၃ ဆနော်ွားပ ို မ ၄၆ အမညော်မသ ၂၉ ခမ ၂၁ ၃၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခ    ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွား

 ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား  ရ

သ ော်ခဘ ဆ ပော် 

ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ခ    ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ

ာ 

ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

၂၉ ရကော် ခမ ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ခလ  ော်ွားလ ိုပမ  ြို့နယော်

 ခ    ော်ွားဝပ ော်ခက ွားရွ သ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား ခမလ ၃၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသူမ  ွား၏ အခလ  ော်ွားအ ွား

 ဓါတော်ပ ိုခပွားပ ိုို့အသ ခပွား   ပါသညော်။ 

အခလ  ော်ွားမ  ွားအ ွားမ သ ွားစိုသ ိုို့ 

ဖပနော်လညော်ခပွားပ ိုို့ဖ  ော်ွားမရှ    ပါ။

၇၉၄ ခအွား    မ ၂၉ အမညော်မသ ၂၉ ခမ ၂၁ ၃၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခ    ော်ွားဝဖပ ော်ရွ အတ  ော်ွား 

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား  ရ

သ ော်ခဘ ဆ ပော် 

ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ခ    ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ

ာ 

ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

၂၉ ရကော် ခမ ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား ခလ  ော်ွားလ ိုပမ  ြို့နယော်

 ခ    ော်ွားဝပ ော်ခက ွားရွ သ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား ခမလ ၃၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသူမ  ွား၏ အခလ  ော်ွားအ ွား

 ဓါတော်ပ ိုခပွားပ ိုို့အသ ခပွား   ပါသညော်။ 

အခလ  ော်ွားမ  ွားအ ွားမ သ ွားစိုသ ိုို့ 

ဖပနော်လညော်ခပွားပ ိုို့ဖ  ော်ွားမရှ    ပါ။

၇၉၅ မ ိုွားဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၃၀ ခမ ၂၁ ၃၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခနအ မော်အတ  ော်ွားဝ ော်ေမော်ွားရ တ  ော်

 ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား
ပိုဂ ပမ  ြို့သစော် ခည  ော်ဦွား မန္တခလွား

မ ိုွားဖမ  ော်ခအ  ော်အ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် 

ခနအ မော်တ ါွားအ ွားကနော်ခကက ကော်ေ   ော်လှစော်ပပီွား 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော်က ဉော်ဆ ခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားပါသညော်။

၇၉၆ ခဝလ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၃၀ ခမ ၂၁ ၃၀ ခမ ၂၁ အရပော်သ ွား
ခက ွားရွ လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်

  ရပါသညော်
ခလ ပ တခက ွားရွ လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော် ခက  ကော်ခတ  ော်ခက ွားရွ မှ

 ခလ ပ တခက ွားရွ  သ ိုို့ခက ွားရွ သ ိုို့ 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်မ ၇၂ မှ 

စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားဖ  ော်ွားမဖပ ပ  

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား ခန ကော် 

ခမ ၃၁ ရကော်တ  ော်အခလ  ော်ွားဖပနော်အ ွား 

မ သ ွားစိုသ ိုို့ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်   ပါသညော်။



၇၉၇ ဒီက ို က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂ ေ နော် ၂၁ ၂ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုွားပဗ ေယော်  ို ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်နှ္  ော်ကယ ွားဖပညော် နယော်စပော် 

မ ိုွားပဗ တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီမှ 

အဖပစော်မ  ဖပညော်သူ ၂ ဦွားအ ွား 

စန္ ိုကော်ပါဖေ  ော်ပစော် တော်   ရ မှ ခမ  ော်ဒီက ို 

နေူွားတည ော်တည ော်က ဉော်ထ မှနော်ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။ 

အခလ  ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ပါသညော်။

၇၉၈ မ   ွားခေ ော်ခေ ော် က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂ ေ နော် ၂၁ အေမော်ွား  ၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေဖပညော်သ ရ စ နော်ွား ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

၂ ရကော် ေ နော် ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် 

မဂသလ ဒ ိုစစော်ခဆွားရ ိုခဆ ကော်လိုပော်ခရွားတ  ော် 

သ   ဉော်သ ခက ွားလိုပော် နော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လိုပော်က ို ော်ခန

ပပီွား ခရွှေဖပညော်သ သ ိုို့ဖပနော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော် ရ မ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွားပပီွား ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုမ   ွားခေ ော်ခေ ော်မှ  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၇၉၉ ကိုလ ွား က  ွား အမညော်မသ ၃ ေ နော် ၂၁ ၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ပ ခတ ကော်ကိုနော်ွား 

ရပော်က ကော်
မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား ခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့၌ ေ နော်လ ၃

 ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ ဆ ို ော်ကယော်က ို 

စစော်ခဆွားရနော် တ ွားဆီွားရ  

ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ  ော်ွားမရှ သည ော်အတ ကော် 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

၈၀၀ အ ော်ဟိုတော် က  ွား ၆၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ဂျွနော် ၂၁ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
န္ ို ော်  ခရွားအက ဉော်ွားသ ွားဟ

ခာာ  ော်ွား
ခဖမ  ော်ွားဖမအက ဉော်ွားခထ  ော်

 ခဖမ  ော်ွားဖမ

ဧရ ဝတီ

အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား 

က နော်ွားမ ခရွားခစ   ော်ခရှ ကော်မှုလ ိုခလ ကော်စ   

ရရှ ဖ  ော်ွားမရှ ၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။



၈၀၁ ခသ ော်ခသ ော် ( ) ခသ ော်ေ ော် LGBT ၃၇ အမညော်မသ ၄ ေ နော် ၂၁ ၄ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား
ခအ  ော်မဂသလ ရပော်

က ကော်
ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွား မန္တခလွား

၄ ရကော် ေ နော် ၂၀၂၁ ခနို့တ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား 

ခက  ကော်ပနော်ွားခတ  ော်ွားပမ  ြို့ 

ရှ ပည ခရွားမှြူွားရ ိုွားတ  ော် တပော်စ  ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

ပစော် တော်မှုခကက   ော် အပစော်မ  ဖပညော်သူ ခသ ော်ခသ ော်

 ( ) ခသ ော်ေ ော် မှ  ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော် 

ပစော် တော်   ရ၍ က ဆ ိုွားပါသညော်။

၈၀၂ သနို့ော်စ ော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခရွှေခည  ော်ပမ  ြို့ ဖပညော်ခထ  ော်စို

 လမော်ွားမကကီွားခပေါ်
ခရွှေခည  ော် ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော် ခည  ော်ခရွှေပမ  ြို့နယော် 

ဖပညော်ခထ  ော်စိုလမော်ွားမခပေါ်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

က ွားဖေ  ော်လ ိုကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ိုသနို့ော်စ ော်ခအ  ော်နှ္  ော် က ိုသ နော်ွားန္ ို ော်တ ိုို့ နှ္စော်ဦွား 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

ယူခဆ  ော်သ  ွားပါသညော်။ က ို  ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားမှ  

ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရပါသညော်။

၈၀၃ သ နော်ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခရွှေခည  ော်ပမ  ြို့ ဖပညော်ခထ  ော်စို

 လမော်ွားမကကီွားခပေါ်
ခရွှေခည  ော် ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော် ခည  ော်ခရွှေပမ  ြို့နယော် 

ဖပညော်ခထ  ော်စိုလမော်ွားမခပေါ်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

က ွားဖေ  ော်လ ိုကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ိုသနို့ော်စ ော်ခအ  ော်နှ္  ော် က ိုသ နော်ွားန္ ို ော်တ ိုို့ နှ္စော်ဦွား 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မှ 

ယူခဆ  ော်သ  ွားပါသညော်။ က ို  ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားမှ  

ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရပါသညော်။



၈၀၄ မ ိုွားမ ော်ွားဝ ော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခလှစ  ခက ွားရွ က   ခပ  ော် ဧရ ဝတီ

ခလှစ  ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

လကော်နကော်မ  ွားရှ သညော်ဟို 

သတ ော်ွားခပွားတ ို ော်ကက ွားသဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်

 အပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၀၅ ကိုလ ွား က  ွား ၁၈ ဦွားမ ိုွားမ ော်ွားဝ ော်ွား ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခလှစ  ခက ွားရွ က   ခပ  ော် ဧရ ဝတီ

ခလှစ  ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

လကော်နကော်မ  ွားရှ သညော်ဟို 

သတ ော်ွားခပွားတ ို ော်ကက ွားသဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်

 အပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၀၆ ခက  ော်ွားခဝသနို့ော် က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခလှစ  ခက ွားရွ က   ခပ  ော် ဧရ ဝတီ

ခလှစ  ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

လကော်နကော်မ  ွားရှ သညော်ဟို 

သတ ော်ွားခပွားတ ို ော်ကက ွားသဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်

 အပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၀၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခလှစ  ခက ွားရွ က   ခပ  ော် ဧရ ဝတီ

ခလှစ  ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

လကော်နကော်မ  ွားရှ သညော်ဟို 

သတ ော်ွားခပွားတ ို ော်ကက ွားသဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်

 အပစော်မ  ဖပညော်သူမ  ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၀၈ ခရွှေမ ကကညော် မ ၂၈ အမညော်မသ ၅ ေ နော် ၂၁ ၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

ေ နော်လ ၅ ရကော်ခနို့န နကော် ၃ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအေ  ြို့မ  ွားမှ 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပပီွား 

ပစော် တော်မှုမ  ွားဖပ လိုပော်စဉော် ရ ော်ဘတော်သ ိုို့ 

က ဉော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၈၀၉ ခအ  ော်ခက  ော်ခထ ွား က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၆ ေ နော် ၂၁ ၆ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

ေ နော်လ ၆ ရကော်ခနို့ည ၉ န ရီခက  ော်တ  ော် 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားလ သူနှ္စော်ဦွားအ ွား 

က ွားဖေ  ော်လ ိုကော်တ ိုကော်သဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား အမညော်မသ ၆ ေ နော် ၂၁ ၆ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

ေ နော်လ ၆ ရကော်ခနို့ည ၉ န ရီခက  ော်တ  ော် 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားလ သူနှ္စော်ဦွားအ ွား 

က ွားဖေ  ော်လ ိုကော်တ ိုကော်သဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၁ စ ိုွားရနော်န္ ို ော် က  ွား ၂၇ ဦွားည နို့ော်ခအ  ော် ၆ ေ နော် ၂၁ ၆ ေ နော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား မ တထီလ မ ထထီလ မန္တခလွား

မ တထီလ ပမ  ြို့ရှ  ခရွှေအိုနော်ွားပ ော် 

စ ွားခသ ကော်ဆ ို ော်အနီွား 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်စဉော်အတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော်

 ခဖမ ကော်ခအ ကော် နော်ွားမှ ထ ကော်လ စဉော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားသ ိုို့    နော်ရွယော်ပစော် တော်  ရမှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   ပါသညော်။

၈၁၂   စော်သ  ( )   စော်က ိုဝ ော်ွား က  ွား ၁၉ ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား ၁၀ ေ နော် ၂၁ ၁၀ ေ နော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ခရန ခ    ော်ွား GTI ခရှြို့ နဂါွားကိုနော်ွားခက ွားရွ ခရန ခ    ော်ွား မခက ွား

၁၀ ေ နော် ၂၁ ည ၈ န ရီခက  ော်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားလ ခနသည ော် 

ခမ  ော်  စော်သ ( )   စော်က ိုဝ ော်ွားအ ွား ခရန ခ    ော်ွား

 GTI ဝနော်ွားခရှြို့မှဖေတော်ခမ  ော်ွားခနစဉော် 

ခက   ော်ွားအတ  ော်ွား တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီအေ  ြို့မှ 

ခမွားဖမနော်ွားစ ိုစမော်ွားဖ  ော်ွားမဖပပ  

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်သဖေ  ော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၃ ခအွားခရွှေ က  ွား အမညော်မသ ၁၁ ေ နော် ၂၁ ၁၁ ေ နော် ၂၁ ပရဟ တသမ ွား
ခဒါတမ ယော်ခက ွားရွ

ာ 
ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

ပရဟ တလိုပော် နော်ွားလိုပော်က ို ော်ခနသူဖေစော်ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခ  ခတ  ော် ၁၀၂ 

တပော်ရ ော်ွားမှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

လကော်နကော်က ဉော်ထ မှနော်က ဆ ိုွားပါသညော်။



၈၁၄
ခစ ဘ ကရ ော်ဟ  ( ) 

ခစ ဘ ဘ 
က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၁၁ ေ နော် ၂၁ ၁၁ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခဒါတ  နော်ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ပ နော်ွားဒ ိုခက ွားရွ ကက ွား
ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

ေ နော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ဒီခမ ဆ ိုပမ  ြို့နယော် ခဒါတခ ါကော်ရွ နှ္  ော် 

ပဒနော်ွား  ိုရွ အကက ွားတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ

စော် တော်သဖေ  ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၅ ခမွားလ က  ွား ၅၁ အမညော်မသ ၁၁ ေ နော် ၂၁ ၁၁ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပဒနော်ွား  ိုရွ ပဒနော်ွား  ိုခက ွားရွ ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

၁၁ ေ နော် ၂၁ ခနို့တ  ော် စစော်ခဘွားခရှ  ော်ခနရ မှ 

ဒီခမ ဆ ိုွားပမ  ြို့ အခန ကော်ခဖမ ကော်ေကော်ရှ  

ပဒနော်ွား  ိုရွ  ရှ ခနအ မော်သ ိုို့ 

ရ ကခ မ  ွားဖပနော်လ ယူစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အနီွားကပော်ပစော်သတော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၆ အမညော်မသ က  ွား အမညော်မသ ၁၁ ေ နော် ၂၁ ၁၁ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပဒနော်ွား  ိုရွ ပဒနော်ွား  ိုခက ွားရွ ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

12 ေ နော် ၂၁ ခနို့တ  ော် စစော်ခဘွားခရှ  ော်ခနရ မှ 

ဒီခမ ဆ ိုွားပမ  ြို့ အခန ကော်ခဖမ ကော်ေကော်ရှ  

ပဒနော်ွား  ိုရွ  ရှ ခနအ မော်သ ိုို့ 

ရ ကခ မ  ွားဖပနော်လ ယူစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အနီွားကပော်ပစော်သတော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၈၁၇ ခမ  ော်ခမ  ော်ပ  မော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၄၅ အမညော်မသ ၁၃ ေ နော် ၂၁ ၈ ဩဂိုတော် ၂၁ ဆရ ဝနော်

မန္တခလွား 

နနော်ွားတ  ော်ွားစစော်ခကက ခရွားမှ 

မန္တခလွားအခထ ခထ ခရ ဂါကို

ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့ လွှ ခဖပ  ော်ွား

မန္တခလွား မန္တခလွား

ေ နော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ပိုဒော်မ သ ိုွား ိုဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော်

 အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားခသ  မန္တခလွားခဆွားတကကသ ိုလော်၊ 

   စ တော်ကိုပည   နမှ ကထ က 

ခဒါကော်တ ခမ  ော်ခမ  ော်ပ  မော်ွားထ နော်ွားသညော် 

ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၈) န နကော်ပ ို ော်ွားက 

က ိုဗစော်-၁၉ ကူွားစကော်ခရ ဂါဖေ  ော် 

မန္တခလွားအခထ ခထ ခရ ဂါကိုခဆွားရ ိုကကီွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

ခဒါကော်တ ခမ  ော်ခမ  ော်ပ  မော်ွားထ နော်ွားသညော် 

မန္တခလွား နနော်ွားတ  ော်ွားစစော်ခကက ခရွား၌ 

ထ နော်ွားသ မော်ွား  ထ ွားရစဉော် က ိုဗစော်-၁၉ 

ကူွားစကော်ဖ  ော်ွား      ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခဒါကော်တ ခမ  ော်ခမ  ော်ပ  မော်ွားထ နော်ွားအ ွား 

ခဆွားရ ိုသ ိုို့မပ ိုို့ဘ  အမှတော် ၉ ရ စ နော်ွား၌ 

နှ္စော်ပတော်ကက     ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားပပီွား ထ ို၌ 

လ ိုခလ ကော်ခသ  ခဆွားကိုသမှုမရ၍ 

အခဖ အခနပ ိုမ ို ဆ ိုွားရွ ွားလ မှသ  

မန္တခလွားအခထ ခထ ခရ ဂါကိုခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့ 

တ ော်ပ ိုို့ကိုသဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား  ကက ွားသ ရသညော်။

၈၁၈ မ   ွားဖမ  ော်သနော်ွား က  ွား ၃၈ အမညော်မသ ၁၄ ေ နော် ၂၁ ၁၄ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခတ  ော်သ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဖမ ော်ွားခ  ခတ  ော်သ ပမ  ြို့တ  ော် 

အမ   ွားသမီွားအသတော်  ရသည ော်အမှုအတ ကော် 

ရွ အတ  ော်ွားအကကမော်ွားေကော်ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော်

 စကော်ဖပ ော်ဆရ  မ   ွားဖမ  ော်သနော်ွားအ ွား ၁၃ ေ နော် ၂၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုမ  ွားခကက   ော် ၁၄ ေ နော် ၂၁ 

ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၁၉ ခအ  ော်ဆနော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၁၄ ေ နော် ၂၁ ၁၄ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကကညော်ရွ အတ  ော်ွား ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော် 

ကကညော်ရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွား၏သမီွားနှ္စော်ဦွားအသတော်

  ရသညော်က ို အခကက  ော်ွားဖပ ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ကကညော်ရွ အတ  ော်ွားအ ော်အ ွားအမ  ွားအဖပ ွားဖေ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ဖ  ော်ွားမ  ွားဖပ လိုပော်   စဉော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၈၂၀ ဆိုပ ို ော်ခထ ွား ( ) ပ ို ော်ပ ို ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၁၄ ေ နော် ၂၁ ၁၄ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ေ နော်လ ၁၄ 

ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က ခမ  ော်ဆိုပ ို ော်ခထ ွား( ) 

ပ ို ော်ပ ို ော်သညော် ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ လ ိုကော်လ  

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်သ  ွား   ပပီွား ခဆွားကိုသ    ော်မရ၍ 

ခသ ွားလ နော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၂၁ ရ ကကီွား ( ) န္ ို ော်လ ော်ွားစ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၁၄ ေ နော် ၂၁ ၁၈ ေူလ ို ော် ၂၁ တကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ တပော်မ ၇၇ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဆ ိုရှယော်လစော် ၉ လမော်ွား ပ  ူွား ပ  ူွား

ေ နော်လကတညော်ွားက တပော်မ ၇၇ မှ ေမော်ွားဆီွား၍ 

စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားခနခသ  

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ  ူွားပမ  ြို့တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော်

 န္ ို ော်  ခရွားတကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ က ိုန္ ို ော်လ ော်ွားစ ိုွား 

( ) က ိုရ ကကီွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

က ိုဗစော်-၁၉ ခရ ဂါကူွားစကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရ သဖေ  ော်

 ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခဆွားရ ိုတ ော်ထ ွားရပပီွား ေူလ ို ော်လ ၁၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားထ အခကက  ော်ွားကက ွားလ သညော်

ဟို သ ရှ ရသညော်။ ေ နော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုန္ ို ော်လ ော်ွားစ ိုွား ( ) က ိုရ ကကီွား၏ ေနီွား ဖေစော်သူက ို

 ဓ ွားစ   အဖေစော်ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား 

၎ ော်ွားခနထ ို ော်ရ ခနရ သ ိုို့ 

အတ ော်ွားအက ပော်လ ိုကော်ဖပ  ို ော်ွား   ခသ ခကက   ော် 

က ိုန္ ို ော်လ ော်ွားစ ိုွားသညော် 

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

၈၂၂  ဖမခမ  ော် က  ွား ၉၀ ဦွားခက  ော်ေ ိုွား ၁၅ ေ နော် ၂၁ ၁၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား က ော်ွားမခက ွားရွ က ော်ွားမခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ၂၁  ိုနှ္စော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမ  ွားမှ မခက ွားတ ို ော်ွား 

ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  က ော်ွားမခက ွားရွ  

တရွ လ ိုွားအ ွား မီွားတ ော်ရ ှုြို့သည ော်ဖေစော်စဉော်အတ  ော်ွား

 သကော်ကကီွားရွယော်အ ိုမ  ွားမှ  

ထ ကော်ခဖပွားန္ ို ော်ဖ  ော်ွားမရှ ပ  

မီွားအတါ ော်ွားက ဆ ိုွားသ  ွား   ပါသညော်။



၈၂၃ ကကီွားမှ နော် မ ၈၇ အမညော်မသ ၁၅ ေ နော် ၂၁ ၁၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား က ော်ွားမခက ွားရွ က ော်ွားမခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ၂၁  ိုနှ္စော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမ  ွားမှ မခက ွားတ ို ော်ွား 

ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  က ော်ွားမခက ွားရွ  

တရွ လ ိုွားအ ွား မီွားတ ော်ရ ှုြို့သည ော်ဖေစော်စဉော်အတ  ော်ွား

 သကော်ကကီွားရွယော်အ ိုမ  ွားမှ  

ထ ကော်ခဖပွားန္ ို ော်ဖ  ော်ွားမရှ ပ  

မီွားအတါ ော်ွားက ဆ ိုွားသ  ွား   ပါသညော်။

၈၂၄   စော်က ို က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၁၅ ေ နော် ၂၁ ၁၆ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား က မော်ွားစ ိုကော်ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွား ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော် က မော်ွားစ ိုကော်ရွ မှ 

 ပပီွား   တ   ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့က 

ကက    ို ော်ေ  ြို့ပေ  ွားခရွားပါတီ ဥကကဋ္ဌ ခဟ  ော်ွား 

ဦွားဖမ  ော်ခက  ော်ဆ ိုသူအ ွား 

ဓါွားဖေ  ော် ိုတော်သည ော်အမှုအတ ကော် 

ခက ွားရွ အတ  ော်ွား လူခပါ ော်ွား ၃၈ ခယ ကော်အ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား စစော်ခကက ခမွားဖမနော်ွားစဉော်

 ခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၂၅ စ နော်ဝ ော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၁၅ ေ နော် ၂၁ ၁၆ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား က မော်ွားစ ိုကော်ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွား ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော် က မော်ွားစ ိုကော်ရွ မှ 

 ပပီွား   တ   ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့က 

ကက    ို ော်ေ  ြို့ပေ  ွားခရွားပါတီ ဥကကဋ္ဌ ခဟ  ော်ွား 

ဦွားဖမ  ော်ခက  ော်ဆ ိုသူအ ွား 

ဓါွားဖေ  ော် ိုတော်သည ော်အမှုအတ ကော် 

ခက ွားရွ အတ  ော်ွား လူခပါ ော်ွား ၃၈ ခယ ကော်အ ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား စစော်ခကက ခမွားဖမနော်ွားစဉော်

 ခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်သည ော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၈၂၆ မ ိုွားသူ ( ) မ ိုွားသူေ ခထ ွား မ အမညော်မသ ၁၅ ေ နော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ရ ၂၂ ေူလ ို ော် ၂၁ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော်  ရမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅(က) ဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော်

 ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊  ရမော်ွားပမ  ြို့နယော်မှ 

မမ ိုွားသူ ခ ေါ် မမ ိုွားသူေ ခထ ွားသညော် 

အ ော်ွားစ နော်အက ဉော်ွားခထ  ော်တ  ော်ွား က ိုဗစော် -၁၉ 

ကူွားစကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား ခဆွားကိုသ  ယူ    ော် 

အဖပည ော်အဝမရရှ သည ော်အတ ကော် ေူလ ို ော်လ ၂၂ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခထ  ော်တ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၈၂၇ ခအွားလှ က  ွား ၇၂ ဦွားေ ိုွားက နော်ွား ၁၆ ေ နော် ၂၁ ၁၉ ေူလ ို ော် ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်
က   ကော်ေခက ခထ  ော် ၅ ရပော်က ကော်၊ ေဒ ိုပမ  ြို့ ခက  ကော်တ  ါွား ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက  ကော်တ  ါွားပမ  ြို့နယော် 

အမ   သ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် (NLD) ဒိုဥကက 

 ဦွားခအွားလှသညော် စစော်ခကက ခရွား တ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားခကက   ော် ေူလ ို ော်လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ဒ ိုကော်ဦွား (က   ကော်ေခက ) 

အက ဉော်ွားခထ  ော် အတ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ 

ခက  ကော်တ  ါွားပမ  ြို့နယော်၊ 

တ ို ော်ွားခဒသကကီွားလွှတော်ခတ ော်က ိုယော်စ ွားလှယော် 

ဦွားလ ော်ွားလ ော်ွားခက  ော်က ို 

ေမော်ွားဆီွားရမ ဖ  ော်ွားမရှ ခသ ခကက   ော် 

ပီဒီအကော်ေော်မ  ွားအ ွား သ ော်တနော်ွားခပွားဖ  ော်ွား၊ 

လကော်နကော်မ  ွား က ို ော်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား တ ိုို့ဖေ ော် 

အမှုဆ ော်က  ဦွားခအွားလှက ို ေ နော်လ ၁၆ 

ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားထ ွားဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၈၂၈ စ နော်မ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၁၉ ေ နော် ၂၁ ၁၉ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား မ ခ    ော်ွားတ  ော်ွားရွ အတ  ော်ွား မ ခက   ော်ွားတ  ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ကနီပမ  ြို့နယော် 

မ ခက   ော်ွားတ  ော်ွားရွ အတ  ော်ွား 

ခနအ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ သည ော်အဖပစော်မ  ဖပညော်သူအ ွား 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွားခန ကော် 

တူမီွားခသနတော်အ ွားအခလ  ော်ွားခဘွားတ  ော်  ထ ွား

က  ဓါတော်ပ ိုမှတော်တမော်ွားရ ိုကော်ယူပပီွား PDF 

တပော်သ ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

ပ ိုစ ခေ ော်မှတော်တမော်ွားယူသ  ွားပါသညော်။



၈၂၉ ေ ိုွားသကကသနော် ( ) ေ ိုွားစ နော် က  ွား 13 အမညော်မသ ၁၉ ေ နော် ၂၁ ၂၁ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဗဟနော်ွား၊ ဆ ေ ိုွားသ ခ  
 ါွားထပော်ကကီွား 

(ခတ  ော်) ရပော်က ကော်
ဗဟနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ေ နော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဗဟနော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော်

 အသကော် ၁၃ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ေ ိုွားသကကသနော် ( )

 ေ ိုွားစ နော်သညော် ကစ ွားခနစဉော် 

စစော်သ ွားမ  ွားခရ ကော်ရှ လ သညော်က ိုဖမ ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ 

ခသနတော်ဖေ  ော်လှမော်ွားပစော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခန ကော်ခက  က ို က ညော်ထ မှနော်က  

ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။

 ေ နော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် မ သ ွားစိုမှ 

ခမ  ော်ေ ိုွားသကကသနော် ( ) ေ ိုွားစ နော်မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ    ရသညော်။

၈၃၀ မမ ိုွားသန္တ ခအ  ော် မ
၁ နှ္စော် 

၆လ
သနော်ွားစ ိုွားခအ  ော် ၁၉ ေ နော် ၂၁ ၁၉ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား က    ော်ွားတ ို ရှမော်ွား

ေ နော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ က    ော်ွားတ ိုပမ  ြို့တ  ော် အရပော်သ ွား

 တစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုသနော်ွားစ ိုွားခအ  ော်သညော် 

အသကော် (၁) နှ္စော် နှ္  ော် (၆) လ ဝနော်ွားက  ော် 

သမီွားဖေစော်သူ ခနမခက  ော်ွားသဖေ  ော် 

ခဆွား နော်ွားဖပရနော် ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွား၍ သ  ွားစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

တ ွားဖမစော်ရ  ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ  ော်ွားမရှ ၍ 

က    ော်ွားတ ိုပမ  ြို့နယော်အခထ ခထ အိုပော်   ပော်ခရွား 

ဦွားစီွား  နမှ ဒိုတ ယဦွားစီွားမှုွားမှ 

က ွားဖေ  ော်တ ိုကော်က  ေမော်ွားဆီွား   ခသ ခကက   ော် 

က ိုသနော်ွားစ ိုွားခအ  ော်မှ  ဒဏော်ရ ရရှ သ  ွား   ပပီွား 

အသကော် (၁) နှ္စော် နှ္  ော် (၆) လ ဝနော်ွားက  ော် 

သမီွားဖေစော်သူမှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ ၎ ော်ွားဖပ ော်

 က ိုသနော်ွားစ ိုွားခအ  ော်က ို 

က    ော်ွားတ ိုပမ  ြို့မရ စ နော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွား 

   ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားပပီွား ပိုဒော်မ နှ္စော် ိုဖေ  ော် 

အမှုေ   ော်ထ ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၈၃၁ မ ိုွားခေ ော်ဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၀ ေ နော် ၂၁ ၂၀ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်မီွားခသ ွားရ ိုမီွားပ     ော်အနီွား အဘစော်ရွ ခ    ော်ွားဆ ို မ နော်

၂၀ ေ နော် ၂၁ ခနို့ည ၈န ရီ၃၀ အ   နော်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော် ခမ ော်လပမ   ော် 

ခက  ကော်မီွားခသ ွားရ ိုအနီွားမီွားပ     ော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၈၃၂ ခေ ော်မ ော်ွားဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၀ ေ နော် ၂၁ ၂၀ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်မီွားခသ ွားရ ိုမီွားပ     ော်အနီွား အဘစော်ရွ ခ    ော်ွားဆ ို မ နော်

၂၀ ေ နော် ၂၁ ခနို့ည ၈န ရီ၃၀ အ   နော်တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော် ခမ ော်လပမ   ော် 

ခက  ကော်မီွားခသ ွားရ ိုအနီွားမီွားပ     ော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက   ော် က ဆ ိုွားပါသညော်။

၈၃၃ ခက  ော်ခက  ော်မ   ွား က  ွား ဦွားခက  ော်ခထ ွား ၂၀ ေ နော် ၂၁ ၂၀ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား လကော်ပနော်လှခက   ော်ွားခရှြို့

လကော်ပနော်လှခက ွားရွ

ာ အိုပော်စို၊ 

ပ  မော်ွား  မော်ွားခအ  ော်ရပော်

က ကော်

ဗဟနော်ွား မန္တခလွား

စဉ ော်ကူွားပမ  ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်လှအိုပော်စို၊ 

ပ  မော်ွား  မော်ွားခအ  ော်ရပော်က ကော်ခန 

ဦွားခက  ော်ခထ ွားနှ္  ော်ခဒေါ်မ ိုွားမ ိုွားခအွားတ ိုို့၏ 

သ ွားဖေစော်သူ က ိုခက  ော်ခက  ော်မ   ွားသညော် ၎ ော်ွား၏

 သူ ယော်   ော်ွားတစော်ဦွားနှ္  ော်အတူ ယမနော်ခနို့ညပ ို ော်ွား

 မဂသလ ခဆ  ော်ေ တော်စ မ  ွား 

သ  ွားခရ ကော်ခဝ ှကကစဉော် 

လကော်ပနော်လှခက   ော်ွားခရှြို့ အခရ ကော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီတပော်မ  ွားက 

ပစော် တော်သဖေ  ော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၃၄ ခေယ  လ ော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၁ ေ နော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား  ၂၂ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
လယော်ေ ော်စ ဖပခက ွားရွ

ာ 
မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ေ နော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့နယော်၊ 

လယော်ေ ော်စ ဖပခက ွားရွ မှ က ိုခေယ  လ ော်ွားသညော်

 စစော်သ ွားမ  ွား၏ ရ ိုကော်နှ္ကော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို     ရပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား ယမနော်ခနို့ (ေ နော် 

၂၂) န နကော်ပ ို ော်ွားက မ သ ွားစိုထ  

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေယ  လ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားတ  ော် 

ခန ကော်ခစ ၌ ကကီွားမ ွားသည ော် ဒဏော်ရ  နှ္  ော် 

 န္ဓ က ိုယော်အနှ္ ို့တ  ော်လညော်ွား 

ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၈၃၅ ခနဝ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၄၀ ဦွားသ နော်ွားခအ  ော် ၂၃ ေ နော် ၂၁ ၂၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ထီွား      ော် စစော်က ို ော်ွား

မမှနော်မကနော် သတ ော်ွားခပွားတ ို ော်ကက ွား  ရသဖေ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်     ရပါသညော်။

၈၃၆
ဆလ ို ော်ွား  နော်ခနဖပနော် (Salai

 Ngun Nei Piang)
က  ွား အမညော်မသ ၂၃ ေ နော် ၂၁ ၂၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရပော်က ကော်အတ  ော်ွား Taungzalat ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ကခလွားပမ  ြို့ ခတ  ော်ေီလ ရပော်က ကော် 

ဝနော်ထမော်ွားအ မော်ယ အနီွားမှ  မခနို့ညေ နော် ၂၃ ရကော်

 ညခန ၉ န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၃၇  မ ို ော် Nuam Za Thiang မ ၁၉ အမညော်မသ ၂၃ ေ နော် ၂၁ ၂၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ေ နော်လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ည ၉ န ရီဝနော်ွားက  ော်က 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဘယော်ဘကော်ခပါ ော်တ  ော်

 ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား     ရခသ  အသကော် 

၁၉ နှ္စော် အရွယော်ရှ   မ ို ော် Nuam Za Thiang 

သညော် ယ ော်ွားခနို့ ည ၁၀ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

မ သ ွားစိုထ   က ိုဗစော်ခရ ဂါဖေ  ော် 

က ယော်လ နော်သ  ွားပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား ေ နော်လ ၂၄ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အခကက  ော်ွားကက ွား   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။   မ ို ော်

 Nuam Za Thiang ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

ခသ ွားအမ  ွားအဖပ ွား ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟိုလညော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၈၃၈ ခအ  ော်မ ော်ွားသူ ( ) ပ စ က  ွား ၂၈ ဦွားခအွားခေ ော် ၂၃ ေ နော် ၂၁ ၂၃ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ကခလွားပမ  ြို့ 

ဖမနော်မ လေကော်ရညော်ဆ ို ော်အနီွား
သီ ခပါ ရှမော်ွား

လေကော်ရညော်ဆ ို ော်မှ ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ဖပနော်လ စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမ  ွားမှ 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်သဖေ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆ ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားပါသညော်။



၈၃၉ န္ ို ော်ဝ ော်ွားဦွား က  ွား ၃၄ အမညော်မသ ၂၅ ေ နော် ၂၁ ၂၅ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ 

ာ ာွားစဉော် အပစော်  ရ
တနော်ွားခတ ရပော်က ကော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ေ နော်လ၂၅ရကော်ခနို့ည ၉ န ရီအ   နော်တ  ော် 

မ ိုရွ ပမ  ြို့ ထနော်ွားခတ ရပော်က ကော်တ  ော် 

ပ    စကော်ဂ ိုခထ  ော်ခသ   ခမ က နော်၍ ဖပနော်ယူ   နော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

အခမွားအဖမနော်ွားမရှ ဘ  ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

အသကော်၃၄နှ္စော်အရွယော် 

က ိုန္ ို ော်ဝ ော်ွားက ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။၊

၈၄၀
Salai Van Tha Cung @ 

ခေ ော်ထကော်
က  ွား ၂၅ ဦွားခေ ော်ဖမ  ော် ၂၅ ေ နော် ၂၁ ၂၆ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

တပော်ဦွားသီတ ရပော်က 

ကော်
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား၊ ကခလွားပမ  ြို့ 

တပော်ဦွားသီတ ရပော်က ကော်တ  ော် မခနို့ေ နော် ၂၅ 

ရကော်ခနို့ ညခန ၃ န ရီ နို့ော်က 

သ ွားအေနှ္စော် ခယ ကော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် 

ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွား ေ နော် ၂၆ ရကော် 

ညခန ၂ န ရီ   ခလ ကော်မှ  သ ွားဖေစော်သူမှ  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခသ ော်လညော်ွား 

က ိုဗစော်နှ္  ော်ခသဆ ိုွားသညော်ဟို 

မ သ ွားစိုထ အခကက  ော်ွားကက ွားလ ပပီွား 

အခလ  ော်ွားအ ွား သပဂဂ လော်    ော်မရရှ    ပါ။

၈၄၁ ခအွားမ ော်ွားစ ိုွား က  ွား ၃၅ ဦွား  ော်ဖမ  ော် ၂၇ ေ နော် ၂၁ ၂၇ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား လ ှု ော်သ ယ ထနော်ွားတပ ော်လမော်ွားမ

၁၇၂/က၊ 

စပပါယော်လမော်ွား၊ ၁၁ 

ရပော်က ကော်

လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား ထနော်ွားတပ ော်ပမ  ြို့နယော် 

သ ိုို့ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရပော်တနို့ော်  ို ော်ွားစဉော် 

မရပော်တနို့ော်သဖေ  ော် ဝ ို ော်ွားဝနော်ွားပစော် တော်ကကသဖေ  ော် 

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဆ ို ော်ကယော်ဖ  ော်ွားအတ  ော်ွား 

လကော်နကော်မ  ွားခတ ြို့ရှ သညော်ဟို မမှနော်မကနော် 

သတ ော်ွားထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။



၈၄၂ ခဝပေ  ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၈ ေ နော် ၂၁ ၂၈ ေ နော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ဖပညော်ကကီွားတ  နော် ဋ 

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွား
ဖမရညော်နန္ဒ ရပော်က ကော်   မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား

 ေ နော်လ ၂၈ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်၊ ဋ 

ရပော်က ကော်အတ  ော်ွားတ  ော် 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ 

က ိုခဝပေ  ွားခအ  ော်သညော် 

ခဖမယ အဖ  ော်ွားပ  ွားမှုဖေစော်စဉော်အ ွား 

သ  ွားခရ ကော်ကကည ော်ရှုစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်မှ ပစော် တော်   ဖ  ော်ွား ခကက   ော်

 ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ ၎ ော်ွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

 ယူခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား မ သ ွားစိုအ ွား 

ဓ တော်ပ ိုသ ဖပသ   သညော်။

၈၄၃ ခအ  ော်ခအ  ော်လ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၂၈ ေ နော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခရွှေခတ  ော် ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေခတ  ော်ပမ  ြို့တ  ော် ေ နော်လ

 ၂၈ ရကော်ခနို့ညက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 သတ ော်ွားခပွားမှ တ ို ော်ကက ွား   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  

အသကော် ၁၉ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခအ  ော်လ  ော်သညော် ေမော်ွားဆီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခအ  ော်လ  ော်၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို

 မ သ ွားစိုအ ွား ခတ ြို့    ော် မခပွားဘ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

မီွားသပဂဂ လော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၈၄၄ စ ိုွားစ က  ွား ၄၄ ဦွားခပ  ွား    ၂၉ ေ နော် ၂၁ ၃၀ ေ နော် ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်(ပမ  ြို့နယော်အလိုပော်အ

မှုခဆ  ော်)

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား တ စိုရွ ဝမော်ွားတ  ော်ွား မန္တခလွား

ေ နော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝမော်ွားတ  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

တ စိုခက ွားရွ  NLD ရပော်ခက ွားအေ  ြို့ဝ ော် 

က ိုစ ိုွားစ သညော် ေ နော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။ 

က ိုစ ိုွားစ သညော် က ိုဗစော်-၁၉ အသကော်ရှြူ 

လမော်ွားခကက  ော်ွားဆ ို ော်ရ ခရ ဂါဖေ  ော် 

က ယော်လ နော်သညော်ဟိုအခကက  ော်ွားဖပခသ ော်လညော်ွား 

ပ ော်ွားတလ ခဆွားရ ို၌ တပော်စ  ထ ွားခသ  

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ဖေစော်သညော်ဟို ကနဦွား သ ရှ ရသညော်။ က ိုစ ိုွားစ ၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

သပဂဂ လော်   ပပီွား က ိုဗစော်-၁၉ ခကက   ော်ဟိုဆ ိုက  

မ သ ွားစိုမှလ  ၍ မညော်သူူ့က ိုမျှ 

လ ိုကော်ပါပ ိုို့ခဆ  ော်    ော်မခပွား   ပါ။

၈၄၅ စ ိုွားမ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ ေ နော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ေ ိုွားခ ါ ော်ရပော်က ကော် ဖပညော် ပ  ူွား

ဖမရွ ခက   ော်ွားက ိုေ ကော်ဆီွားသူဟို 

သတ ော်ွားမှ ွားခပွားတ ို ော်ကက ွား  ရသည ော်အတ ကော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက  ော်စီမှ ေ နော်လ ၂၉ 

ရကော်ခနို့ ည ၁၁ န ရီတ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားပပီွားခန ကော် ေူလ ို ော်လ 

၁ ရကော်ခနို့တ  ော်ဖပညော်ပမ  ြို့ ခဆွားရ ိုွားကကီွားတ  ော် 

အခလ  ော်ွားလ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မ သ ွားစ ို 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ဖ  ော်ွားဖေစော်ပါသညော်။ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုမ  ွားဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားခသ ော်လညော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

တကော်သည ော်ခရ ဂါဖေ  ော် 

ခသဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွားသ  

ထိုတော်ခဖပ    ပါသညော်။ 

အခလ  ော်ွားဖပနော်ခပွား   နော်တ  ော်  န္ဓ က ိုယော် အနှ္ ို့မှ 

 အည  အမ ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို

 မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားမှ အတညော်ဖပ ခဖပ ဆ ိုပါသညော်။



၈၄၆ သီဟခေ ော် ( ) အ ယော်ခလွား က  ွား ၂၃ ဦွား  ော်ခေ ော် ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ခသ  

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့စကော်မှုေ ိုရှ  

စကော်ရ ိုတစော်ရ ိုအတ  ော်ွားမှ ဒဏော်ရ ရသူမ  ွားက ို 

ကူညီ ခပွား   ခသ  လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

က ိုသီဟခေ ော် ( )  ယော်ခလွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၁) 

ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ညခနပ ို ော်ွား၌

 ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ဖပနော်ပ ိုို့   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၈၄၇
ခအ  ော်ခေ ော်မ   ွား ( )  

အ ယော်ခလွား
က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား စကော်မှုေိုနော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

မ ိုရွ ပမ  ြို့ စကော်မှုေိုနော်အနီွား 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်စဉော်အတ  ော်ွား 

မသကသ မှုဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွား     ရပပီွား 

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ  ော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်မှုခကက   ော် ေမော်ွားဆီွား  ရပပီွား ၅ 

န ရီ နို့ော်အကက တ  ော် ဒါဏော်ရ မ  ွားစ  ဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၄၈ ထ နော်ွားခရွှေ က  ွား ၃၄ ဦွားတ ော်ရှ နော်ွား ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ သ ရွ အနီွား ပစော်သတော်  ရ ရွ သ ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် ခတ ၍ 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

၈၄၉ သကော်ရှညော် က  ွား ၅၈ ဦွားလှခက  ော် ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ သ ရွ အနီွား ပစော်သတော်  ရ ရွ သ ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် ခတ ၍ 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

၈၅၀ ခေယ  ထ နော်ွား က  ွား ၂၃ ခဒေါ်တ ော်ပမ   ော် ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ သ ရွ အနီွား ပစော်သတော်  ရ ရွ သ ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် ခတ ၍ 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

၈၅၁ ဆနော်ွားမ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၂၁ ဦွားဆနော်ွားခ  ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ သ ရွ အနီွား ပစော်သတော်  ရ ရွ သ ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် ခတ ၍ 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။



၈၅၂ မ ိုွားဟ နော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၂ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂ ေူလ ို ော် ၂၁

က ြူရှ ော်ဆရ ၊ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်(ပမ  ြို့နယော်အလိုပော်အ

မှုခဆ  ော်) ခဟ  ော်ွား

ခနအ မော်အတ  ော်ွား ၂၀ ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၂) ညအ   နော်က 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

လကော်ပါွားခစအေ  ြို့ဖေစော်ခသ  ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့မှ

 အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် (NLD) ၏ 

ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော် 

အလိုပော်အမှုခဆ  ော်ခဟ  ော်ွားမ  ွားဖေစော်ကကခသ  

ပိုဂဂလ ကခက   ော်ွားအထကော်တနော်ွားဖပဆရ  

ဦွားမ ိုွားဟ နော်ွား နှ္  ော် ေနီွားသညော် ခဒေါ်စိုစိုလ ှု ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။

၈၅၃ စိုစိုလ ှု ော် မ ၄၅ အမညော်မသ ၂ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂ ေူလ ို ော် ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်(ပမ  ြို့နယော်အလိုပော်အ

မှုခဆ  ော်) ခဟ  ော်ွား

ခနအ မော်အတ  ော်ွား ၂၀ ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၂) ညအ   နော်က 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

လကော်ပါွားခစအေ  ြို့ဖေစော်ခသ  ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့မှ

 အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် (NLD) ၏ 

ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော် 

အလိုပော်အမှုခဆ  ော်ခဟ  ော်ွားမ  ွားဖေစော်ကကခသ  

ပိုဂဂလ ကခက   ော်ွားအထကော်တနော်ွားဖပဆရ  

ဦွားမ ိုွားဟ နော်ွား နှ္  ော် ေနီွားသညော် ခဒေါ်စိုစိုလ ှု ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။

၈၅၄ မ ိုွားခေ ော်ခအ  ော် က  ွား ၂၈ အမညော်မသ ၃ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပနော်ွားဆကော်ခတ  ော်အနီွား ကနို့ော်ဘလူ စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၂ ရကော်ခနို့ ည ၁၂ န ရီခက  ော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွား ကနို့ော်ဘလူပမ  ြို့နယော်၊ 

က ိုွားခတ  ော်ဘ ိုို့နှ္  ော် ခေ ော်ခ    ော်ွားရွ ကက ွား 

ပနော်ွားဆကော်ခတ  ော်အနီွားခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ သည ော် 

ကိုနော်တ ော်က ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

က ွားခ ါ ော်ွားတ  ော်လ ိုကော်ပါလ သည ော် 

က ိုမ ိုွားခေ ော်ခအ  ော်မှ  

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထ မှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။



၈၅၅   ော်ခက  ော် M အမညော်မသ ၅ ေူလ ို ော် ၂၁ ၅ ေူလ ို ော် ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် အေ  ြို့ဝ ော်

ခနအ မော်အတ  ော်ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်လိုပော်ကက   ရ
၅၇ ရပော်က ကော် ခတ  ော်ဒဂ ို ရနော်ကိုနော်

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်အေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားအ

ာ ာွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ေ  ြို့စညော်ွားထ ွားသည ော် ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့မ  ွားမှ 

ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွားပပီွား အခလ  ော်ွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

လ ခရ ကော်ယူခဆ  ော်သ  ွားပါသညော်။

၈၅၆ ခသွားခသွား မ အမညော်မသ ၅ ေူလ ို ော် ၂၁ ၅ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ
အခရှြို့ဖ မော်ွားခည  ော်

ကိုနော်ွားခက ွားရွ 
ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၅ ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့တ  ော်

 အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ခဒေါ်သ ော်ွားခသွားသညော်

 သ ွား ယော်နှ္  ော်အတူ ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်က  ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၅၇ ဘဂ မော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ခတ  ော်သူ လမော်ွားသ  ွားစဉော်ပစော် တော်  ရ ရွ သစော်ရွ ဟ ိုပ ော် က   ော်ွား

ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၆) ညအ   နော်က 

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဟ ိုပ ော်ပမ  ြို့၊ 

ရွ သစော်ကကီွားခက ွားရွ တ  ော် လယော်ခတ မှ 

န္  ွားလှညော်ွားခမ  ော်ွား၍ ဖပနော်လ သည ော် 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုဘဂ မော်ွားက ို 

န္  ွားလှညော်ွား အ ွား ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ  ော်ွားမရှ ဟိုဆ ိုက 

 ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် က ိုဘဂ မော်ွားသညော် 

ခန ကော်ခက  က ို က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား    သညော်။



၈၅၈ မ ိုွားခေ ော် က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားမှ 

ဖမ ော်ွားခ  ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့ 

တ ော်ပ ိုို့ကိုသစဉော် က ဆ ိုွား

ဆ ိုရွ ကိုနော်ွားခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလ ို ော်လ ၆ 

ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သည ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ိုရွ ကိုနော်ွား ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား  ါွားဦွားအနကော်

 တစော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုမ ိုွားခေ ော်မှ  

စစော်ခကက ခရွားအတ  ော်ွားရရှ ခသ  

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ေူလ ို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖမ ော်ွားခ  ခဆွားရ ိုကကီွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။ 

က ိုမ ိုွားခေ ော်၏ခက  ဖပ ော်တ  ော် ဓ ွားဖေ  ော် မွှနော်ွား၊ 

ခဆွားလ ပော်မီွား ဖေ  ော် ထ ိုွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား၊ ရ ော်ည နို့ော်နှ္  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒ ော်ဖေ  ော် ထိုခထ  ော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော်

 ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ  ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၈၅၉ ခအွားမ ော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၇ ေူလ ို ော် ၂၁ လကော်သမ ွားဆရ အလိုပော်ရ ိုအတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ယခနို့ (ေူလ ို ော် ၇) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့အနီွားရှ  

ထ ိုမ ခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်

 ဆနော်စကော်တ  ော် လကော်သမ ွားလိုပော်ခနသည ော် 

ခပါကော်  ိုရွ သ ွားဖေစော်သူ ဦွားခအွားမ ော်ွား သညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၆၀ မီွား မ အမညော်မသ ၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဗလမ ော်ွားထ ော်တ တ ွားအနီွား
မ ို ော်ွားန ွား 

မခ ါယ နော်ခက ွားရွ 
ဝ ို ော်ွားခမ ော် က   ော်

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝ ို ော်ွားခမ ော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၇) ညခနပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

က ွားတစော်စီွားအ ွား စစော်ခဆွားရနော် တ ွားဆီွားရ  

ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ  ော်ွားမရှ သည ော်အတ ကော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

အနီွားအန ွားတ  ော် သစော်သီွားခရ  ော်ွားခနသည ော် 

မ ို ော်ွားန ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ မခ ါယ နော်ခက ွားရွ မှ

 မမီွားဆ ိုသည ော် ခဒသ  အမ   ွားသမီွားအ ွား 

ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၈၆၁ ပေ  ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၈ ေူလ ို ော် ၂၁ ၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား စကော်မှုေိုနော်  ခရှြို့ ဆ ွား ါွားခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ေူလ ို ော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ည ၉ န ရီအ   နော်က 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ွား ါွားခက ွားရွ မှ က ိုပေ  ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွားသညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွားခသ  ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့၊ 

စကော်မှု နော်ွားမခဟ  ော်ွားခရှြို့မှ ဖေတော်သနော်ွားသ  ွားစဉော်

 အခကက  ော်ွားမ   ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

၈၆၂ လှပ ို က  ွား ၆၀ ဦွားဘတ ော် ၈ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ယ ော်ွားခက ွားရွ အတ  ော်ွား ယ ော်ွားခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သည ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ယ ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ  တစော်ဦွားဖေစော်သူ 

ဦွားလှပ ိုသညော် 

ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရ ခသ ခကက   ော် 

ေူလ ို ော်လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ဦွားလှပ ို၏

 ရိုပော်အခလ  ော်ွားတစော် ိုလ ိုွားတ  ော် ရ ိုကော်နှ္ကော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားနှ္  ော် ည  မညော်ွားခနသညော်ဟို 

ခဒသ  တစော်ဦွား၏ခဖပ ကက ွား  ကော်အရ 

သ ရှ ရသညော်။

၈၆၃ ခက  ော်ခ  က  ွား ၄၅ ဦွားသနော်ွား ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၄   ော်ခမ  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၅၈ ဦွားပနော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၅ တ  ော် က  ွား ၆၃ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၆ စ ိုွားခအ  ော် က  ွား ဦွားတိုတော်ခပါ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၇ ခအွားက ို က  ွား ၄၃ ဦွားလ ိုွား ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၈ စညော်သူခအ  ော် က  ွား ၂၅ ဦွားသနော်ွားခအ  ော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၆၉ မ ော်ွား  စော်ဦွား က  ွား ၂၇ ဦွားဝ ော်ွားစ ိုွား ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၀ ေ ော်သူခအ  ော် က  ွား ၃၀ ဦွား  ော်ခမ  ော်ရီ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၁ ထ ော်ခက  ော်ခအ  ော် က  ွား ၃၃ ဦွား  ော်ခမ  ော်ရီ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၂ ခေ ော်ထ နော်ွား က  ွား ၃၈ ဦွားမ ခမ  ော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၃ သနော်ွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၂၃ ဦွားခေ ော်မ ော်ွား ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၄ ခေ ော်ခ ွား က  ွား ၄၃ ဦွားခက  ော်  ော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ယ ော်ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၅ ခေ ော်မ ော်ွားခ ွား က  ွား ၃၀ ဦွားက  ော်ခမ  ော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၆ သ ွားဖပည ော်စ ို က  ွား ၂၁ ဦွားစ နော်ခက  ော် ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ပလူေဝ (ခရဦွား) ကနီ စစော်က ို ော်ွား



၈၇၇ ဉ ဏော်ထ နော်ွား က  ွား ၃၇ ဦွားဆနော်ွားခထ ွား ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်တနော်ွားရှညော်ခတ ခထ ကော်ကက  ကိုနော်ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၈၇၈  နို့ော်က ိုက ိုခမ  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ယဉော်ထ နော်ွားရ  (CDM)
ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

က ွီားကိုနော်ွားခက ွားရွ 
က ွီားကိုနော်ွားခက ွားရွ ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု  (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသူမ  ွားက ို 

ခထ ကော်ပ  ကူညီခပွားခနသည ော် 

အမ   ွားသမီွားတစော်ဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား      ရပပီွား 

၎ ော်ွား၏ ထ ကော်ဆ ိုမှုခကက   ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပိုသ မော်ကကီွားပမ  ြို့နယော်၊

 က ကီိုနော်ွားခက ွားရွ တ  ော် CDM ဖပ လိုပော်ခနသည ော်

 မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  မော်ွားခအွားသ စ ပမ  ြို့နယော် 

ယ ဉော်ထ နော်ွားရ တပော်ေ  ြို့စိုမှ ရ တပော်သ ွား 

 နို့ော်က ိုက ိုခမ  ော်က ို ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ 

ညခနတ  ော် ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား   ရ  ရ တပော်သ ွား 

 နို့ော်က ိုက ိုခမ  ော်သညော် ခက  ကိုနော်ွားတ  ော် 

က ညော်ခေ ကော်ဝ ော် ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၈၇၉ ေ ိုွားဆယော် က  ွား အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား သ ိုွား  ခတ  ော်ပ ို ော်ွား ရ ို ော် သ ိုွား  ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သ ိုွား  ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့က 

က ိုဗစော်ခရ ဂါအတ ကော် ခအ ကော်စီဂ  ော် 

လ ိုကော်ရှ ခနသည ော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ 

က ိုေ ိုွားဆယော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို      ရပပီွားခန ကော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ညှဉော်ွားပနော်ွား 

နှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် 

ယ ော်ွားခနို့တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၈၈၀  မော်က  ော်ခပါ ော် က  ွား ၂၃ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကျွနော်ွားပ ော်သ တ တ ွားအနီွား
ခန  ော်ကသစော်ခက ွား

ရွ 
တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရ ို ော်၊ 

ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်   ၊ ခန  ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ 

ဆယော်ခက  ော်သကော် လူ ယော် ခဖ  ကော်ဦွားသညော် 

အနီွားန ွားခက ွားရွ သ ိုို့ သ  ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

 အ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်   နှ္စော်ဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား သ ိုွားဦွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  တစော်ဦွား ထ ကော်ခဖပွား 

လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသူ သ ိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ  ယမနော်ခနို့ 

(ေူလ ို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော် 

လ တော်ခဖမ ကော်လ    ပပီွား နှ္စော်ဦွားမှ  ေမော်ွားဆီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား 

နှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ  

အသကော် ၂၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော် မော်က  ော်ခပါ ော်(Ngam Chin Pso)၊ 

အသကော် ၁၆ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ဒ ို  ိုလ ယော်(Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇



၈၈၁ ဒ ို  ိုလ ယော် က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကျွနော်ွားပ ော်သ တ တ ွားအနီွား
ခန  ော်ကသစော်ခက ွား

ရွ 
တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရ ို ော်၊ 

ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်   ၊ ခန  ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ 

ဆယော်ခက  ော်သကော် လူ ယော် ခဖ  ကော်ဦွားသညော် 

အနီွားန ွားခက ွားရွ သ ိုို့ သ  ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

 အ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်   နှ္စော်ဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား သ ိုွားဦွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  တစော်ဦွား ထ ကော်ခဖပွား 

လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသူ သ ိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ  ယမနော်ခနို့ 

(ေူလ ို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော် 

လ တော်ခဖမ ကော်လ    ပပီွား နှ္စော်ဦွားမှ  ေမော်ွားဆီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား 

နှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ  

အသကော် ၂၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော် မော်က  ော်ခပါ ော်(Ngam Chin Pso)၊ 

အသကော် ၁၆ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ဒ ို  ိုလ ယော်(Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇



၈၈၂ မ နော်ဂ ိုွားဟ ို က  ွား ၁၇ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကျွနော်ွားပ ော်သ တ တ ွားအနီွား
ခန  ော်ကသစော်ခက ွား

ရွ 
တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရ ို ော်၊ 

ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်   ၊ ခန  ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ 

ဆယော်ခက  ော်သကော် လူ ယော် ခဖ  ကော်ဦွားသညော် 

အနီွားန ွားခက ွားရွ သ ိုို့ သ  ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

 အ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်   နှ္စော်ဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား သ ိုွားဦွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  တစော်ဦွား ထ ကော်ခဖပွား 

လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသူ သ ိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ  ယမနော်ခနို့ 

(ေူလ ို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော် 

လ တော်ခဖမ ကော်လ    ပပီွား နှ္စော်ဦွားမှ  ေမော်ွားဆီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား 

နှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ  

အသကော် ၂၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော် မော်က  ော်ခပါ ော်(Ngam Chin Pso)၊ 

အသကော် ၁၆ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ဒ ို  ိုလ ယော်(Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇



၈၈၃ ခပါ ော်ဂ ော်ွားမ နော် က  ွား ၁၈ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကျွနော်ွားပ ော်သ တ တ ွားအနီွား
ခန  ော်ကသစော်ခက ွား

ရွ 
တမူွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရ ို ော်၊ 

ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်   ၊ ခန  ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ 

ဆယော်ခက  ော်သကော် လူ ယော် ခဖ  ကော်ဦွားသညော် 

အနီွားန ွားခက ွားရွ သ ိုို့ သ  ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

 အ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်   နှ္စော်ဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား သ ိုွားဦွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  တစော်ဦွား ထ ကော်ခဖပွား 

လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသူ သ ိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ  ယမနော်ခနို့ 

(ေူလ ို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော် 

လ တော်ခဖမ ကော်လ    ပပီွား နှ္စော်ဦွားမှ  ေမော်ွားဆီွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား 

နှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ  

အသကော် ၂၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော် မော်က  ော်ခပါ ော်(Ngam Chin Pso)၊ 

အသကော် ၁၆ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ဒ ို  ိုလ ယော်(Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇



၈၈၄ ခမ  ော်ခ ွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၁၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်ွားခ  ခထ  ော် ကျွ ခ   ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဆန္ဒဖပလူ ယော်မ  ွားက ို 

လကော်  ခပွားထ ွားသညော်ဆ ိုသည ော် စ ပော်စ    ကော်ဖေ  ော်

 ေူလ ို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ 

၅၀၅(က) ဖေ  ော် တရ ွားစ  ဆ ိုဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ 

 မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့မှ 

ဦွားခမ  ော်ခ ွားသညော် ယခနို့ (ဩဂိုတော် ၉) 

န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ဖမ ော်ွားခ  အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားခမ  ော်ခ ွားသညော် နှ္လ ိုွားခသ ွားခကက က ဉော်ွား၊ 

ခသ ွားတ ိုွားခရ ဂါတ ိုို့ဖေ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွားသညော်ဟို 

အက ဉော်ွားဦွားစီွား  နမှဆ ိုခသ ော်လညော်ွား 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို အ တော်ဖေ  ော် ထိုတော်ထ ွားပပီွား 

မ ကော်နှ္  တစော် ိုသ  ကကည ော်    ော်ခပွားသညော်ဟို 

ဦွားခမ  ော်ခ ွား၏ မ သ ွားစိုဝ ော်နှ္  ော် နီွားစပော်သူ 

တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား   သညော်။



၈၈၅ ဆနော်ွားဝ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၁၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားေမော်ွားဆီွား  ရ ေ ော်ကလ ခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ေ ော်ကလ  

ခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားန ွားခက ွားရွ မ  ွားမှ  

ခဒသ  မ  ွားသညော်  

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ခနကကရပပီွား ေူလ ို ော်လ 

၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော်  ေ ော်ကလ ခက ွားရွ မှ 

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ရွ သ ိုို့

 ဆနော်ဖပနော်ယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား      ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွားသည ော်

 ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားမှ  

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရပပီွား မ ကော်နှ္  

နှ္  ော် ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ရ ိုကော်နှ္ကော်ထ ွားသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို 

ခဒသ  တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား   သညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ ခပါကော်ခက ွားရွ မှ ခဒသ   ဦွားဖမ  ော်ခဆ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလ ို ော်လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၈၈၆ လ နော်ွားခမ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၁၂ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၂ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား သရကော်ပ ော်ခက ွားရွ ဆ ပော်ဖေြူ မခက ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ပော်ဖေြူပမ  ြို့နယော်၊ 

သရကော်ပ ော်ခက ွားရွ မှ ခဒသ   

ထနော်ွားတကော်ခတ  ော်သူ ဦွားလ နော်ွားခမ  ော်က ို 

နယော်ခဖမ  ရ မ  ွားမှ အခကက  ော်ွားမ   

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၈၈၇ ဖမ  ော်ခဆ က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၁၃ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၃ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား သ ခပါကော်ခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ေ ော်ကလ  

ခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားန ွားခက ွားရွ မ  ွားမှ  

ခဒသ  မ  ွားသညော်  

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ခနကကရပပီွား ေူလ ို ော်လ 

၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော်  ေ ော်ကလ ခက ွားရွ မှ 

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ရွ သ ိုို့

 ဆနော်ဖပနော်ယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား      ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွားသည ော်

 ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားမှ  

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရပပီွား မ ကော်နှ္  

နှ္  ော် ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ရ ိုကော်နှ္ကော်ထ ွားသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို 

ခဒသ  တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား   သညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ ခပါကော်ခက ွားရွ မှ ခဒသ   ဦွားဖမ  ော်ခဆ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလ ို ော်လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၈၈၈ စညော်သူ က  ွား ၁၆ အမညော်မသ ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်(၄၇ 

လမော်ွားနှ္ ော် ၄၈ လမော်ွားကက ွား၊ ၁၂၇

 လမော်ွားနှ္  ော် ၁၂၈ လမော်ွားကက ွား)
ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ေူလ ို ော်လ ၁၄ 

ရကော် ခနို့က စက ွားမ  ွားရနော်ဖေစော်ခနသည ော် 

လူအိုပော်စိုက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ရ  အသကော် ၁၆ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်စညော်သူက ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၈၈၉ ခ ေါ်ယ ယော် မ ၅၁ အမညော်မသ ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား န္ မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ န္ မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ မ ိုွားခမ ကော် က   ော်

ေူလ ို ော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် က   ော်ဖပညော်နယော်၊ 

မ ိုွားခမ ကော်ပမ  ြို့နယော်၊ န္ မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ မှ 

ခဒေါ်ခ ေါ်ယ ယော်သညော် လယော်ခတ သ ိုို့သ  ွားစဉော် 

စစော်သ ွား သ ိုွားဦွား၏ 

အဓမမဖပ က   ော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားက ို      ရသညော်။

 က ြူွားလ နော်သည ော် စစော်သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  တပော်မ ၈၈

 မှဖေစော်သညော်ဟို ကက ွားသ ရပပီွား ေူလ ို ော်လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် န္ မော်ွားလနို့ော်အခဖ စ ိုကော်  မရ ၆၁၆ 

မှ ခ  က ပော် (၁) သ နော်ွားနှ္  ော် တပော်မ ၈၈ မှ 

ခ  က ပော် သ နော်ွား (၂၀) က ို 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားအ ွားခပွား   ပပီွား 

ဖပစော်မှုက ြူွားလ နော်ခသ  စစော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

တရ ွားစီရ ော်သ  ွားမညော်ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

ခဖပ ဆ ို   သညော်ဟို ခဒသ  တစော်ဦွား၏အဆ ိုအရ

 သ ရှ ရသညော်။ 

၈၉၀ ထ နော်ွားစ နော် က  ွား ဦွားရနော်ရှ ော်ွား ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော် ရနော်ကိုနော်

ဦွားထ နော်ွားစ နော်သညော် 

အက ဉော်ွားခထ  ော်ခဆွားရ ိုတ  ော်ခဆွားကိုသမှု  ယူန

ခာစဉော် ၁၄ ေူလ ို ော် ၂၁ 

ခနို့တ  ော်က ဆ ိုွားသ  ွားပါသညော်။

၈၉၁ ေ  က ိုက ို က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၁၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၆ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ နှ္  ော် အနီွားတဝ ိုကော်က ို 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   ပပီွား အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ မှ 

က ိုေ  က ိုက ိုအ ွား ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား  

သ ရှ ရသညော်။



၈၉၂ တ ော်အိုနော်ွား က  ွား ၆၇ အမညော်မသ ၁၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၆ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား
သ ှ ွားရွ တ  ော်ခတ  ော်ယ လိုပော်

ခနစဉော်ပစော် တော်  ရ
သ ှ ွားခက ွားရွ ဆ ော်ခပါ ော်ဝ မခက ွား

CRPH နှ္  ော် NUG က ို မခထ ကော်  ခကက  ော်ွား 

လကော်မှတော်ခရွားထ ိုွား  ို ော်ွားသညော်က ို မထ ိုွားဘ  

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  မခက ွားတ ို ော်ွား ခဒသကကီွား၊

 ဆ ော်ခပါ ော်ဝ ပမ  ြို့နယော်၊ အမှတော် ၁ 

တ ို ော်ွားခဒသကကီွား လွှတော်ခတ ော်က ိုယော်စ ွားလှယော် 

ဦွားရနော်မ   ွားခအ  ော်က ို အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ

 ေူလ ို ော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားရ  မခတ ြို့ရှ ခသ ခကက   ော်

 နှ္မော်ွား  ော်ွားအတ  ော်ွား အလိုပော်လိုပော်ခနခသ  

၎ ော်ွား၏ေ  ော်ဖေစော်သူ ဆ ော်ခပါ ော်ဝ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဧကရ ေော်ခက ွားရွ မှ ဦွားတ ော်အိုနော်ွားက ို 

ခသနတော်ဖေ  ော် ၁၅   ကော်ခက  ော် 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၈၉၃ ခအ  ော်ဟ နော်ွားခက  ော် က  ွား ၂၀ ဦွားပါ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ 
သစော်ခတ ော်ကကီွားခက ွား

ရွ 
ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညအ  နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ရွ က ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားက ို 

အခကက  ော်ွားမ   ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် အဆ ိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ 

 က ိုသကော်စ ိုွား၊ က ိုခ ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား၊ 

က ိုခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွားနှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ဟ နော်ွားခက  ော်တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၈၉၄ ခ ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၂၈ ဦွားမ   ွားခဆ  ော် ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ရွ က ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားက ို 

အခကက  ော်ွားမ   ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် အဆ ိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ 

 က ိုသကော်စ ိုွား၊ က ိုခ ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား၊ 

က ိုခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွားနှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ဟ နော်ွားခက  ော်တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။



၈၉၅ သကော်စ ိုွား က  ွား ၄၀ ဦွားဖမ  ော် ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ရွ က ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားက ို 

အခကက  ော်ွားမ   ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် အဆ ိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ 

 က ိုသကော်စ ိုွား၊ က ိုခ ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား၊ 

က ိုခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွားနှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ဟ နော်ွားခက  ော်တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၈၉၆ ခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွား က  ွား ၃၅ ဦွားဖမ  ော် ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ပော်  နော်ခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ရွ က ော်ွားခစ   ော်ခနသည ော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားက ို 

အခကက  ော်ွားမ   ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် အဆ ိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ 

 က ိုသကော်စ ိုွား၊ က ိုခ ွားလ ှု ော်ဝ ော်ွား၊ 

က ိုခအ  ော်ပ ို ော်ခထ ွားနှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ဟ နော်ွားခက  ော်တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၈၉၇ ဉ ဏော်ဝ ော်ွား က  ွား ၇၉ ဦွား   နော်ခေ ၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁ ၂၀ ေူလ ို ော် ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD) 

ဗဟ ိုအလိုပော်အမှုခဆ  ော်

အေ  ြို့ 

အတ  ော်ွားခရွားမှြူွားအေ  ြို့ဝ ော်

ရနော်ကိုနော်ခဆွားရ ိုကကီွား စမော်ွားခ    ော်ွား ရနော်ကိုနော်

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် (NLD) 

ဗဟ ိုအလိုပော်အမှုခဆ  ော်အေ  ြို့ 

အတ  ော်ွားခရွားမှြူွားအေ  ြို့ဝ ော် ဦွားဉ ဏော်ဝ ော်ွားသညော် 

အ ော်ွားစ နော် အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား 

ထ နော်ွားသ မော်ွား  ထ ွားရစဉော် က ိုဗစော် ၁၉ 

ကူွားစကော်ခရ ဂါက ို   စ ွား   ရသညော်။ သ ိုို့ရ တ  ော်

 အက ဉော်ွားခထ  ော်တ  ော်ွား ၌ လ ိုခလ ကော်ခသ  

ခဆွားဝါွားကိုသမှုက ို မရရှ    သည ော်အတ ကော် 

အခဖ အခနဆ ိုွားရွ ွားလ    ရ  

ရနော်ကိုနော်ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့ လွှ ခဖပ  ော်ွား ကိုသခနစဉော်

 ယခနို့ (ေူလ ို ော် ၂၀) တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။



၈၉၈ ဝ ော်ွားကက   ော် က  ွား ၆၅ ဦွားသ နော်ွားထ နော်ွား ၂၀ ေူလ ို ော် ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD)
အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော် လ ှု ော်သ ယ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

လ ှု ော်သ ယ ပမ  ြို့နယော်အခန ကော်ပ ို ော်ွား 

အမ   သ ွားဒီမ ိုကခရစီ အေ  ြို့   ပော် (NLD) 

အလိုပော်အမှုခဆ  ော်အေ  ြို့ဝ ော် ဦွားဝ ော်ွားကက   ော်သညော်

 အ ော်ွားစ နော်အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော် က ိုဗစော် ၁၉ 

ကူွားစကော်ခရ ဂါက ို   စ ွား   ရပပီွား ယခနို့ (ေူလ ို ော်

 ၂၀) တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၈၉၉ ခက  ော်ခအ  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ကခလွား (ခတ  ော်) စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ     ပပီွား ရွ တ  ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ 

 က နော်ခန   သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်ခအ  ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် 

လူ ယော်တစော်ဦွား(အမညော်မသ ရ)၊ အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သ ေ၊ အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ 

အရွယော် ဦွားခ ွားလ  ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။   

၉၀၀ အမညော်မသ က  ွား ၂၀ အမညော်မသ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ကခလွား (ခတ  ော်) စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ     ပပီွား ရွ တ  ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ 

 က နော်ခန   သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်ခအ  ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် 

လူ ယော်တစော်ဦွား(အမညော်မသ ရ)၊ အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သ ေ၊ အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ 

အရွယော် ဦွားခ ွားလ  ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။   



၉၀၁ သ ေ က  ွား ၁၅ အမညော်မသ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ကခလွား (ခတ  ော်) စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ     ပပီွား ရွ တ  ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ 

 က နော်ခန   သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်ခအ  ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် 

လူ ယော်တစော်ဦွား(အမညော်မသ ရ)၊ အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သ ေ၊ အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ 

အရွယော် ဦွားခ ွားလ  ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။   

၉၀၂ ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ကခလွား (ခတ  ော်) စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ     ပပီွား ရွ တ  ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ 

 က နော်ခန   သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်ခအ  ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် 

လူ ယော်တစော်ဦွား(အမညော်မသ ရ)၊ အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သ ေ၊ အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ 

အရွယော် ဦွားခ ွားလ  ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။   

၉၀၃ ခ ွားလ  ော် ( ) မှုနော်ကကီွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ ကခလွား (ခတ  ော်) စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ     ပပီွား ရွ တ  ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ 

 က နော်ခန   သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်ခအ  ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် 

လူ ယော်တစော်ဦွား(အမညော်မသ ရ)၊ အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သ ေ၊ အသကော် ၂၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခမ  ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ 

အရွယော် ဦွားခ ွားလ  ော်တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   သညော်။   



၉၀၄ ကလယော် မ ၃၈ အမညော်မသ ၁၈ ေူလ ို ော် ၂၁ ၁၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား က ော်မ နော်ွား    ခက ွားရွ က ော်မ နော်ွား     ခက ွားရွ ထနော်ွားတပ ော် ပ  ူွား

ေူလ ို ော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွား 

ဆန္ဒဖပပ  မ  ွားတ  ော် 

တကော် က စ  ပါဝ ော်လှုပော်ရှ ွား   သည ော် 

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထနော်ွားတပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

က ော်မ နော်ွားခ   ခက ွားရွ မှ ခဒေါ်ကလယော်သညော် 

ခနအ မော်အတ  ော်ွား၌ရှ ခနစဉော် အမညော်မသ  

ခသနတော်သမ ွား သ ိုွားဦွား၏ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွားက ို 

     ရသညော်။ ၎ ော်ွား၏သမီွားဖေစော်သူ 

 ိုနှ္စော်တနော်ွားခက   ော်ွားသူသညော်လညော်ွား ဒဏော်ရ  

အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၀၅ သ နော်ွားတ  ော် ( ) ဂ စော်လ ပော် က  ွား အမညော်မသ ၂၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် က နော်ဆ ပော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

ေူလ ို ော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

က နော်ဆ ပော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   ပပီွား 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ထ ကော်ခဖပွားခသ  

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားသ နော်ွားတ  ော် ခ ေါ် 

ဂ စော်လ ပော်အ ွား ပစော်သတော်သ  ွား    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၉၀၆ ခအ  ော်ပ ို ော် က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၄ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၄ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆ ော်ဖေြူကျွနော်ွား ဆ ော်ဖေြူကျွနော်ွား သထ ို မ နော်

ေူလ ို ော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ  ော် မ နော်ဖပညော်နယော်၊ 

သထ ိုပမ  ြို့နယော်၊ ဆ ော်ဖေြူကျွနော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်လ သညော်က ိုခတ ြို့ဖမ ော်၍ 

ဆ ို ော်ကယော်ကယော်ရီခမ  ော်ွားနှ္ ော်သူမ  ွား 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထ ကော်ခဖပွားရ မှ ခသနတော်ဖေ  ော်

 အဆကော်မဖပတော် ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ဆ ို ော်ကယော်ကယော်ရီခမ  ော်ွားနှ္ ော်သည ော် 

ဆ ော်ဖေြူကျွနော်ွားရွ သ ွား က ိုခအ  ော်ပ ို ော်က ို 

ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

က ိုခအ  ော်ပ ို ော်၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ိုလညော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖပနော်လညော် 

ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၉၀၇ ကိုလ ွား ( ) တ ော်မ ော်ွားထ ဋော် M ၃၃ အမညော်မသ ၂၅ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၅ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

(၄) လမော်ွား၊ (၆) ရပော်က ကော်၊ 

ခ တတရ ပမ  ြို့သစော်ခ တတရ ပမ  ြို့

သစော်

ခအ  ော်သို ရပော်က 

ကော်
ဖပညော် ပ  ူွား

ေူလ ို ော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ပမ  ြို့တ  ော် 

က ိုကိုလ ွား( ) က ိုတ ော်မ ော်ွားထ ဋော် နှ္  ော် 

အဖ  ွားအမ   ွားသ ွား တစော်ဦွားတ ိုို့ 

ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွားလ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ တ ွားဆီွားရ  

ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ  ော်ွားမရှ ၍ ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော်

 ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားလ သည ော် က ိုကိုလ ွား( ) 

က ိုတ ော်မ ော်ွားထ ဋော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ က နော်အမ   ွားသ ွား 

တစော်ဦွားမှ မူ 

ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၀၈ ခပတ ိုွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

ကနီ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၀၉    ော်ွားတ  ော်ွားခမ  ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

ကနီ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၀  ပေ  ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

ကနီ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၁၁ က ိုဦွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

  ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၂   ော်ခမ  ော်ဖမ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၁၃ ဖမ  ော်သ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၄ ခက  ော်ဖမ  ော်ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

ခည  ော်သူမ  ွားခက ွား

ရွ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၁၅  ပ နော် က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၆ ခအ  ော်ခက  ော်ဖမ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၁၇ ခအ  ော်က ိုမ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၈ လနော်ခေ ော်ထ နော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၆ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကနီပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား

သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ  ြို့နယော်၌ 

ေူလ ို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နှ္  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ ိုို့တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခသ  

အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အဆ ိုပါ အမ   ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ  ကနီပမ  ြို့မှ 

အမ   ွားသ ွား သ ိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား 

ပါအဝ ော် အမ   ွားသ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ

 အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလ ို ော်လ ၃၁

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား မ  ွားက ို

 ကနီပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ  အနီွားရှ 

 ခတ တ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ    ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၁၉ ခက  ော်ွားဆကော်ဟ ဏော်ွား က  ွား ၁၈ ဦွားခပ  ွားန္ ို ော် ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား သလလ အမှတော် ၁ ကနီ စစော်က ို ော်ွား



၉၂၀ န္ ို ော်ရ  နို့ော် က  ွား ၂၁ ဦွားသနော်ွားလ  ော် ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား စ ယော်ခတ ော်လမော်ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၁ ထကော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၂၂ ဦွား  ော်ခမ  ော်ဝမော်ွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား နန္ဒ ဝနော်နယော်ခဖမ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၂ ခက  ော်လ  ော်ထကော် က  ွား ၂၇ ဦွားသ နော်ွားခရွှေ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ရတန ဗ ို ၅ လမော်ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၃ ထကော်သ  ွားဖပည ော်လ  ဦွား က  ွား ၃၁ ဦွားခနဦွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား အလယော်ရပော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၄ စ ိုွားန္ ို ော်ဦွား က  ွား ၂၂ ဦွားခက  ော်န္ ို ော်ဦွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ခအ  ော်  မော်ွားသ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၅   မော်ွားခဖမ စ ိုွား က  ွား ၃၁ ဦွားခဒါ ော်ွားခဝ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား
ခအ  ော်မဂသလ ရပော်

က ကော်
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၆ ခ ွားမ ော်ွား က  ွား ၃၇ ဦွားတ ော်ခရွှေဝ ော်ွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား
ယ ော်ွားမ ပ ော်၊ 

သခလ ကော်ရွ 
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၇ ဆနော်ွားလ  ော်မ ိုွား က  ွား ၂၉ ဦွားခအ  ော်ဆနော်ွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား
ယ ော်ွားမ ပ ော်၊ 

   ော်ွားေိုနော်ွား
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၈ ခက  ော်မ   ွားခ ွား က  ွား ၃၂ ဦွားည  ဝ ော်ွား ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား
ယ ော်ွားမ ပ ော်၊ 

သမ ော်ရပော်
ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၂၉ ထူွား က  ွား ၇၀ ဦွားေ ိုွားသ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၃၀ က လ ှု ော် က  ွား ၈၂ ဦွားသ အ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ေီွားပ ော်တ  ော်ွား ကနီ စစော်က ို ော်ွား

၉၃၁ သူသူေ ော် မ ၂၅ အမညော်မသ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၇ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား
မဟ ဖမတော်မိုန ဘိုရ ွားကကီွားအခရှြို့

ေကော်မို ော်
မန္တခလွား မန္တခလွား

ေူလ ို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက 

မန္တခလွားပမ  ြို့ရှ  

မဟ ဖမတော်မိုန ဘိုရ ွားကကီွားအခရှြို့ေကော်မို ော်၌ 

ဖမခတ  ော်သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွား 

ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော် အရပော်ဝတော်ဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခရ ကော်ရှ လ က  

ပစော် တော်ပေ     ော်ွား   ခသ ခကက   ော် ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်

 ရ တ  ော် ပါဝ ော်သည ော်  မသူသူေ ော်မှ  

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်က  ခနရ တ  ော်ပ ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၃၂ မ   ွား  စော် က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၂၈ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃ ဩဂိုတော် ၂၁ မ ော်ွားက ော်ွား PDF စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ဖေြူခက ွားရွ တ  ော် ေူလ ို ော်လ ၂၈ 

ရကော်ခနို့က ခထ  ော်ခ   ကော်ဆ ော်က  

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

မ ော်ွားက ော်ွားဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော် 

(PDF) ၅၀ ခက  ော်အနကော် 

အေ  ြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုမ   ွား  စော်သညော် 

ကခလွားပမ  ြို့စစော်ခကက ခရွား၌ ဩဂိုတော်လ ၃ 

ရကော်ခနို့က က ဆ ိုွားသ  ွား    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၃၃ ခအ  ော်ွားလီ က  ွား ၃၆ အမညော်မသ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ကိုမပဏီဝနော်ထမော်ွား လဘနော်ခက ွားရွ  KEP ကိုမပဏီ ဝ ို ော်ွားခမ ော် က   ော်

ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၂၉) ညအ   နော်က 

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝ ို ော်ွားခမ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

မဒ နော်ခက ွားရွ  နှ္  ော် လဘနော်ခက ွားရွ ကက ွားရှ  

 လရ ၅၈ ၌ 

က   ော်လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားတပော်မခတ ော်(KIA) နှ္  ော်

  လရ ၅၈ တ ိုို့ကက ွား 

ပစော် တော်မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော်  လရ ၅၈ မှ 

ပစော် တော်   ခသ  လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

လဘနော်ခက ွားရွ ရှ  ကိုမပဏီဝ ော်ွားအတ  ော်ွားက ို 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     ၍ ကိုမပဏီလိုပော်သ ွား 

က ိုခအ  ော်ွားလီက ို ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား

 က နော်အလိုပော်သမ ွား တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား 

အဖပ ော်ွားအထနော်ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။ 

၉၃၄ မ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား အမညော်မသ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကကည ော်  ိုခတ  ော်
သစော်ညီခန  ော်ခက ွား

ရွ 
ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ကကည ော်  ိုခတ  ော်တ  ော် ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၂၉) 

က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ခထ  ော်ထ ွားသည ော် မ ို ော်ွားန ော်ွားမ ပပီွား 

သစော်ညီခန  ော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွား 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော်  က ိုမ ော်ွားထ ိုကော် နှ္  ော် 

က ိုန္ ို ော်မ ော်ွားတ ိုို့ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၃၅ န္ ို ော်မ ော်ွား က  ွား အမညော်မသ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ ၂၉ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကကည ော်  ိုခတ  ော်
သစော်ညီခန  ော်ခက ွား

ရွ 
ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ကကည ော်  ိုခတ  ော်တ  ော် ယမနော်ခနို့ (ေူလ ို ော် ၂၉) 

က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ခထ  ော်ထ ွားသည ော် မ ို ော်ွားန ော်ွားမ ပပီွား 

သစော်ညီခန  ော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွား 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော်  က ိုမ ော်ွားထ ိုကော် နှ္  ော် 

က ိုန္ ို ော်မ ော်ွားတ ိုို့ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၃၆ လနော် နို့ော်ထနော် က  ွား ၂၉ အမညော်မသ ၃၀ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
သ ယ ကိုနော်ွားခက ွား

ရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ ယ ကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုလနော် နို့ော်ထနော် နှ္  ော်

 က ိုလ လော်က မော်တ ိုို့သညော် တရိုတော်န္ ို ော်  တ  ော် 

သ  ွားခရ ကော်အလိုပော် လိုပော်က ို ော်ပပီွား ခနရပော်သ ိုို့ 

ဖပနော်လ စဉော် ေူလ ို ော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့ 

ကခလွားပမ  ြို့အဝ ော်အခရ ကော်တ  ော် 

၎ ော်ွားတ ိုို့စီွားန ော်ွားလ သည ော် အ မော်စီွားက ွားခပေါ်၌ 

လကော်နကော်မ  ွားခတ ြို့ရှ သညော်ဟိုဆ ိုက  

သ သယဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

က ိုလနော် နို့ော်ထနော်သညော် က ိုဗစော်-၁၉ 

ခရ ဂါခကက   ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဖေစော်ခကက  ော်ွား 

ေူလ ို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ  ော် မ သ ွားစိုထ  

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သ ိုို့ခသ ော်လညော်ွား က ိုလနော် နို့ော်ထနော်၏ 

ခဖ ၊လကော်မ  ွား က   ွားခနပပီွား ခ ါ ော်ွား၊ 

ခန ကော်ခက  ၊ ခဖ ခထ ကော် နှ္  ော် 

လညော်ပ ော်ွားတ ိုို့တ  ော် ဒဏော်ရ မ  ွားစ   

ရရှ ထ ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားနှ္  ော်အတူေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

က ိုလ လော်က မော်က ိုလညော်ွား ဆကော်လကော် 

ထ နော်ွားသ မော်ွားထ ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၉၃၇ မ ိုွားခက  ော် က  ွား ၅၀ အမညော်မသ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဆီွားဒ ော်ယနော် ဆီွားဒ ော်ယနော် မ ိုွားခက  ော်ွား က   ော်

ေူလ ို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော်

 က   ော်ဖပညော်နယော်၊ မ ိုွားခက  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နမမတီွားပမ  ြို့အခန ကော်ဘကော်ရှ  ဆီွားဒ ော်ယနော် 

ခက ွားရွ တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နှ္  ော် 

က   ော်လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားတပော်မခတ ော် (KIA) 

တ ိုို့ကက ွား တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

မ ိုွားခက  ော်ွားပမ  ြို့အနီွားတ  ော် တပော်စ  ထ ွားခသ  

အခဖမ ကော်တပော်ဘကော်မှ လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော်

 ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် ဆီွားဒ ော်ယနော် 

ခက ွားရွ မှ ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားမ ိုွားခက  ော်၏ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၉၃၈ စ ို ော်ွားရ ရ  ော် ( ) မ   ွား  စော်သူ က  ွား အမညော်မသ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ ၃၁ ေူလ ို ော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပိုသ မော်ကကီွား မန္တခလွား မန္တခလွား

ေူလ ို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုသ မော်ကကီွားပမ  ြို့နယော်ရှ 

 သပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား 

စိုစညော်ွားခနထ ို ော်ရ  ခနအ မော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စီွားန ော်ွားပပီွား 

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား   ၍ ဆီွား  ိုထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရ ခသ  က ိုစ ို ော်ွားရ ရ  ော် ( ) 

က ိုမ   ွား  စော်သူသညော် ယ ော်ွားခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုစ ို ော်ွားရ ရ  ော် ( ) က ိုမ   ွား  စော်သူ၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို မ သ ွားစိုထ  

ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် ၎ ော်ွားနှ္  ော်အတူ 

ခဖ ခထ ကော်တ  ော် က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  က ို  ို ော်ထ နော်ွား၏ 

အခဖ အခနက ိုလညော်ွား သ ရှ ရဖ  ော်ွား  မရှ ခသွားပါ။



၉၃၉ ခမ  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၄၇ အမညော်မသ ၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကနီပမ  ြို့ အထကခက   ော်ွားအနီွား   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ ကနီ စစော်က ို ော်ွား

ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော်သညော် ခတ ြို့ကက   ကက ွားသ ရခသ 

 အကကမော်ွားေကော် သတော်ဖေတော်မှုမ  ွားခကက   ော် 

စ တော်ခေါကော်ဖပနော်သ  ွားပပီွား ဩဂိုတော်လ ၁ ရကော်ခနို့

 ညခန ခနဝ ော်   နော်တ  ော်   ိုတ  ော်ွားခက ွားရွ မှ 

ခလွားမ ို ော် နို့ော် က  ခဝွားခသ  ကနီပမ  ြို့က ို 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်ေ တော်ခမ  ော်ွားလ ပပီွား ကနီပမ  ြို့ 

အထကခက   ော်ွားအတ  ော်ွား စ နော်ွား  ခနခသ  

စစော်ခက  ော်စီ တပော်သ ွားမ  ွားက ို 

"မ ော်ွားတ ိုို့ခတ ခကက   ော် တ ိုို့ဖပညော်သူခတ  

ခသရတ " ဟိုခအ ော်ဟစော်ပပီွား 

ခက   ော်ွားအိုတော်တ တ ို ော်ွားန ွားကပော်စဉော် 

ဘ လကော်နကော်မျှမပါခသ  ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော်အ ွား 

စစော်ခက  ော်စီတပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော်သတော်   ကကသညော်။ ထ ိုို့ခန ကော် 

အခလ  ော်ွားအ ွား ညတ  ော်ွား   ော်ွား 

ခေ  ကော်ေ ကော်   ခကက  ော်ွား ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော်၏ 

မ သ ွားစိုမှ ခဖပ ကက ွား    သညော်။



၉၄၀ လ ှု ော်ခဝဦွား က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၅ ဩဂိုတော် ၂၁ ၅ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား အ ိုွားဘ ိုခက ွားရွ ၊ မ ော်ွားက ော်ွား သ ခပါကော်ခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ိုွားဘ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ စစော်သ ွားမ  ွား နှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွား အေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက 

သ ခပါကော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ခတ ော်လှနော်ခရွားလိုပော်သညော်ဟိုဆ ိုက  

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား အဆ ိုပါရွ သ ွား  ါွားဦွားအနကော် 

အသကော် ၂၆ နှ္စော်အရွယော် က ိုလ ှု ော်ခဝဦွားက ို 

ပနော်ွားဆကော်ခက ွားရွ ရှ  

စ သ ော်ခက   ော်ွားအတ  ော်ွား၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွား ၏ ခရှြို့၌ပ ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ သတော်ဖေတော်   သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။ မ   ော်ဖေစော်သူ 

ခနမခက  ော်ွားသည ော်အတ ကော် 

ပနော်ွားဆကော်ခက ွားရွ အနီွားရှ  ယ ွားရွ က ို 

သ ွားနှ္စော်ဦွားမှ သ  ွားခရ ကော်ခ ေါ်ခဆ  ော်   ပပီွား 

မ   ော် နှ္  ော် သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ အဖ  ွားအမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွား၊

 စိုစိုခပါ ော်ွား  ါွားဦွားတ ိုို့ အတူဖပနော်လ စဉော် 

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား မ   ော်၏ခရှြို့၌ပ ော် 

သ ွားဖေစော်သူ က ိုလ ှု ော်ခဝဦွားက ို 

သတော်ဖေတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

ရကော်အနညော်ွား ယော်အကက တ  ော် ရွ သ ွား 



၉၄၁ ဆနော်ွားဝ ော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်မသ ၇ ဩဂိုတော်လ ၂၁ ၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား သခဖပကိုနော်ွားရ စ နော်ွား သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ ဖမနော်ခအ  ော် ဧရ ဝတီ

ဩဂိုတော်လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ ရ စ နော်ွားမှ 

ခမွားဖမနော်ွားစရ ရှ သညော်ဟိုဆ ိုက  

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော် ဖ  ော်ွား     ရခသ  

ဧရ ဝတီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမနော်ခအ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် 

ဖပ ော်ွားထနော်ဒဏော်ရ မ  ွား ခကက   ော် ယ ော်ွားခနို့ 

ခနို့လယော် ၂ န ရီတ  ော် ခဆွားရ ို၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား မ သ ွားစိုထ  

အခကက  ော်ွားကက ွားလ သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုဆနော်ွားဝ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

 န္ဓ က ိုယော်အနှ္ ို့ ဖပ ော်ွားထနော်စ   ရ ိုကော်နှ္ကော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို

 ခတ ြို့ရှ ရသညော်။ က ိုဆနော်ွားဝ ော်ွားနှ္  ော်အတူ 

သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုဝ ော်ွားထ နော်ွားနှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ဖမ  ော်ဦွားတ ိုို့လညော်ွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ထ ိုခနို့တ  ော်ပ ော် ဖပနော်လညော်

 လ တော်ခဖမ ကော်လ    သညော်။ ကသဂိုတော်လ ၉ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် က ိုဆနော်ွားဝ ော်ွား၏ 

မ သ ွားစိုထ သ ိုို့ သခဖပကိုနော်ွားအိုပော်စိုအပ ို ော် 

နယော်ထ နော်ွားခက  ော်ခက  ော်ခမ  ော်နှ္  ော် 

အရပော်ဝတော်တစော်ဦွားတ ိုို့ ခရ ကော်ရှ လ ပပီွား 



၉၄၂ ခအ  ော်ခေယ က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ို ော်သ ော်ခက ွားရွ ပ ို ော်သ ော်ခက ွားရွ ပမ   ော် မခက ွား

ဩဂိုတော်လ ၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ   ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ပ ိုကော်သ ော်ခက ွားရွ မှ သပ တော်ခ ါ ော်ွားခဆ  ော် 

တစော်ဦွားဖေစော်သူ ခမ  ော်စနော်ွားက ိုအ ွား 

အရပော်ဝတော်မ  ွား ဝတော်ဆ ော်ထ ွားခသ  

ရ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် သ ိုွားဦွားမှ ပ ိုကော်သ ော်ခက ွားရွ ရှ  

က ိုဗစော် စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်၌ 

ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား၍ 

ရွ အတ  ော်ွားသ ိုို့ ပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား 

ခနအ မော် အတ  ော်ွားမှ ခလွားဂ က ို ော်၍ 

ထ ကော်ကကည ော်သည ော် ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုခအ  ော်ခေယ အ ွား 

ခလွားဂ က ို ော်ထ ွားသညော်ဟိုဆ ိုက  က ွားခပေါ်က ို

 ဆ  တ ော်၍ ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ ရွ ထ ပော်ရှ 

 ခရကနော်အနီွားအခရ ကော်တ  ော် 

က ိုခအ  ော်ခေယ က ို က ွားခပေါ်မှ ဆ ော်ွား  ို ော်ွားပပီွား

 ကနော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ ခဖပွား  ို ော်ွား   သညော်။ 

က ိုခအ  ော်ခေယ ခဖပွားခနစဉော် ခန ကော်မှခန၍ 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

က ိုခအ  ော်ခေယ သညော် 

ခန ကော်ခက  က ညော်ခေ ကော်ထ ကော် ဒဏော်ရ ဖေ ော် 

 ခနရ ၌ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

၉၄၃ Pi Ngeih Tling မ ၆၀ အမညော်မသ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား အ မော်ခရှြို့ဝရ တ လ ိုွားပီ (လ ိုွားရနော်) ေလမော်ွား    ော်ွား

ယခနို့ (ဩဂိုတော် ၁၀) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

အခကက  ော်ွားမ   ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ခနအ မော်အတ  ော်ွား၌ရှ ခနခသ  အသကော် ၆၀ 

အရွယော်ရှ  Pi Ngeih Tling သညော် ရ ော်ဘတော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၄၄ ခဝခဝဖမ  ော် ( ) ပနော်ွားသီွား မ ၂၉ အမညော်မသ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ စီွားပ  ွားခရွားလိုပော် နော်ွားရှ ော် ၄၄ လမော်ွား ဗ ိုလော်တခထ  ော် ၄၆ လမော်ွား ဗ ိုလော်တ ခထ  ော် ရနော်ကိုနော်

ဩဂိုတော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဗ ိုလော်တခထ  ော်ပမ  ြို့နယော် ၄၄ လမော်ွားရှ  

တ ိုကော် နော်ွားတစော် ိုက ို အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွားစဉော် တ ိုကော်ခပေါ်မှ 

 ိုနော်  သ  ွား   ခသ  လူ ယော်  ါွားဦွားအနကော် 

မခဝခဝဖမ  ော် ( ) ပနော်ွားသီွားမှ  

အ  ော်ွားဖေစော်ရ ခနရ ၌ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၄၅ ခဝခေ ော်ပေ  ွား က  ွား အမညော်မသ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ၄၄ လမော်ွား ဗ ိုလော်တခထ  ော် ၄၄ လမော်ွား ဗ ိုလော်တခထ  ော် ရနော်ကိုနော်

ဩဂိုတော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဗ ိုလော်တခထ  ော်ပမ  ြို့နယော် ၄၄ လမော်ွားရှ  

တ ိုကော် နော်ွားတစော် ိုက ို အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွားစဉော် တ ိုကော်ခပေါ်မှ 

 ိုနော်  သ  ွား   ခသ  လူ ယော်  ါွားဦွားအနကော် 

က ိုခဝခေ ော်မ ိုွားမှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၄၆ ညီညီလတော် က  ွား အမညော်မသ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၀ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား က ွီားကိုနော်ွားခက ွားရွ က ကီိုနော်ွားခက ွားရွ ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊  

က ကီိုနော်ွားခက ွားရွ က ို ကသဂိုတော်လ ၁ဝ ရကော်ခနို့

 ညအ   နော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ

 ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ 

ဦွားညီညီလတော်က ို အခကက  ော်ွားမ   ေမော်ွားဆီွားက  

ဝ ို ော်ွားဝနော်ွားရ ိုကော်နှ္ကော်   သညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့ 

ဝ ို ော်ွားရ ိုကော်သည ော်အတ ကော် ဦွားညီညီလတော်မှ 

ထ ကော်ခဖပွားစဉော် ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားညီညီလတော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ရွ ရှ  ခလှဆ ပော်တ  ော် 

ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ပပီွား  န္ဓ က ိုယော်တ  ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား နှ္  ော် လညော်ပ ော်ွားနှ္  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို 

ခဒသ  ဖပညော်သူမ  ွား၏ ခဖပ ကက ွား  ကော်အရ 

သ ရှ ရသညော်။



၉၄၇ ခအ  ော်ယို က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၁၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၄ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခဒါ ော်ွား ူရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့တ  ော်

 အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုခအ  ော်ယိုသညော်

 ဩဂိုတော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့ညက 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား သ ိုွားရကော်အကက  

ဩဂိုတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွား၏ေနီွားဖေစော်သူအ ွား က ိုဗစော်-၁၉ 

ကူွားစကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီဟိုဆ ိုခသ ော်လညော်ွား 

ေနီွားဖေစော်သူမှ   ော်ပ နော်ွားတ  ော် က ိုဗစော်-၁၉ 

ကူွားစကော်ဖ  ော်ွားမ  ထ ွားရခကက  ော်ွား 

ခဖပ ကက ွား   သညော်။ 

၉၄၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ မ
တစော်နှ္စော်ဝ

နော်ွားက  ော်
ဦွားပ  မော်ွား  မော်ွား ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ၄ ရပော်က ကော် ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဩဂိုတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့တ  ော်   

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် လူ ယော် သ ိုွားဦွားအ ွား 

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားက 

ပစော် တော်ရ မှ အဆ ိုပါခနရ အနီွားရှ   

ခနအ မော်၌ရှ ခသ  တစော်နှ္စော် နို့ော်အရွယော် 

ကခလွား ယော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွား နှ္  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်နှ္စော်  ကော်ထ မှနော်   ပပီွား ကခလွား ယော်မှ  

ခနရ ၌ပ ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် ကခလွား ယော်၏ 

ေ  ော်ဖေစော်သူ က ိုပ  မော်ွား  မော်ွားမှ  လကော်ခမ  ော်ွားတ  ော်

 က ညော်နှ္စော်  ကော်ထ မှနော် ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

မ   ော်ဖေစော်သူမှ လညော်ွား ခဖ ခထ ကော်၌ 

က ညော်တစော်  ကော် ထ မှနော် ဒဏော်ရ  ရရှ    သညော်ဟို

 သ ရှ ရသညော်။ 

၉၄၉ Joshua က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပါမ နော်ွားခ    ော်ွားတ တ ွားအနီွား
ပါမ နော်ွားခ    ော်ွားခက ွား

ရွ 
ေလမော်ွား    ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော်    ော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

ေလမော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ပါမ နော်ွားခ    ော်ွားရွ သ ွား 

က ိုJoshua အ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား ခသနတော်ဖေ  ော် ၎ ော်ွား၏ 

ဦွားခ ါ ော်ွားခန ကော်ခစ မှခန၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။



၉၅၀ နနော် က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၂ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဂိုဏော်တနော် ခက ွားရွ ဂိုဏော်တနော် ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ပလ ို ော်ွား၊ ဂိုဏော်တနော်၊ 

ကနော်သ  စသည ော် ခက ွားရွ မ  ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဩဂိုတော်လ ၁၂ 

ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားထ ွားသည ော် 

ဂိုဏော်တနော်ရွ သ ွား က ိုနနော်က ို ခမွားဖမနော်ွား၍မရဟို

 ဆ ိုက  ၎ ော်ွားတ ိုို့တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ ရှ  စ သ ော်ခက   ော်ွားအတ  ော်ွား၌ 

စစော်သ ွားမ  ွားက ပစော်သတော်   သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။

၉၅၁ လှဖမ  ော်ဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်မသ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပိုသ မော် -မ ိုရွ  က ွားလမော်ွားခဘွား သခဖပခရခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

သခဖပခရခက ွားရွ မှ ခ ွားဆ ို ော်ေ   ော်ထ ွားသည ော် 

ဦွားလှဖမ  ော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားမှ တူမီွားခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်   ပပီွား

 ဆ ို ော်ခရှြို့ရှ  ဆ ို ော်ကယော်အခဟ  ော်ွားတစော်စီွား 

ခပေါ်တ  ော် ဗ ိုွားခထ  ော်ထ ွား   သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။

၉၅၂ လနော်ွားခပ  ွား မ ၃၃ အမညော်မသ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား  လရ ၅၈ ခရှြို့တ  ော် ပစော် တော်  ရ ဝယူနော် ခက ွားရွ ဝ ို ော်ွားခမ ော် က   ော်

ဩဂိုတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝူယနော်ခက ွားရွ မှ ခဒေါ်လနော်ွား

ခပ  ွား (Lang Pyung) နှ္  ော် ၎ ော်ွား၏ 

  ော်ပ နော်ွားဖေစော်သူတ ိုို့သညော် ဝ ို ော်ွားခမ ော်ပမ  ြို့မှ 

ခ ွားဝယော်ပပီွားအဖပနော်  လရ ၅၈ တပော်ရ ော်ွားခရှြို့ 

က ွားလမော်ွားက ို ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ဖေတော်သနော်ွား 

သ  ွားစဉော်  လရ ၅၈ မှ ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော်

 ခဒေါ်လနော်ွားခပ  ွားသညော် ဘယော်ဘကော်န ရ ိုွားကက ွားမှ 

ည ဘကော်န ရ ိုွားကက ွားက ို ထိုတော်   ော်ွားခပါကော် 

ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား ဝ ို ော်ွားခမ ော်ပမ  ြို့ခဆွားရ ို၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ၎ ော်ွား၏  ော်ပ နော်ွားဖေစော်သူမှ မူ 

လ တော်ခဖမ ကော်သ  ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၉၅၃ ဟနော်ခေ ော်ထ နော်ွား ( ) တိုတော်ပပ က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၃ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ရပော်က ကော်အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားအ

တ  ော်ွား
ပဒ ခက ွားရွ 

လ ှု ော်သ ယ ပမ  ြို့နယော်

 အဖပ ော်ဘကော်
ရနော်ကိုနော်

ဩဂိုတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၂ 

န ရီ    နို့ော်တ  ော် ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

လ ှု ော်သ ယ ပမ  ြို့နယော်၊ ၂၀ ရပော်က ကော် 

အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားခရှြို့၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ  နို့ော်အပော်ထ ွားခသ  

ညက ော်ွားသမ ွားမ  ွား၏ 

ဝ ို ော်ွားဝနော်ွားရ ိုကော်နှ္ကော်မှုခကက   ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသူ အသကော် ၃၂ 

နှ္စော်အရွယော် ပဒ ခက ွားရွ ခန 

က ိုဟနော်ခေ ော်ထ နော်ွား( )တိုတော်ပပ မှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုဟနော်ခေ ော်ထ နော်ွားသညော် 

မ   ော်ဖေစော်သူ၏ ခနအ မော်မှ ဖပနော်လ စဉော် 

ဝ ို ော်ွားဝနော်ွားရ ိုကော်နှ္ကော်     ရဖ  ော်ွား ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၉၅၄ ရ ထကော်က ို က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၁၄ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၄ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ဟ သ ဝတီ ၂ 

လမော်ွား၊ ၃ ရပော်က ကော်
ပ  ူွား ပ  ူွား

ဩဂိုတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ  ူွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဘိုရ ွားကကီွားပမ  ြို့တ  ော် စစော်သ ွားမ  ွား 

က ော်ွားလှည ော်လ သည ော် အ   နော်၌ 

ခ ွားဆ ို ော်ခရှြို့ရှ   ိုတ  ော် ဂ မော်ွားကစ ွားခနသည ော် 

လူ ယော်တစော်ဦွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ခရှြို့ဘကော် ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဝ ော်ခဖပွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခကက   ော် တ  ါွားပ တော်ထ ွားသည ော် 

အဆ ိုပါခနအ မော်က ို စစော်သ ွားမ  ွားက 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် ခနအ မော်အတ  ော်ွားရှ  

အဖ  ွားလူ ယော် တစော်ဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော် လူ ယော်မှ  

က ိုရ ထကော်က ိုဖေစော်ပပီွား ဘယော်ဘကော် ရ ော်အ ိုက ို 

က ညော်ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  



၉၅၅ ည နို့ော်ခရွှေ က  ွား ၇၀ အမညော်မသ ၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁ ၁၆ ဩဂိုတော် ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (ပ  ူွားတ ို ော်ွား 

လွှတော်ခတ ော်က ိုယော်ဟ ွား

လှယော်

ပ  ူွားအက ဉော်ွားခထ  ော် ပ  ူွား ပ  ူွား

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅(က) ဖေ  ော် 

ပ  ူွားအက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ   

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ  ူွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အမှတော်(၁)မ ဆန္ဒနယော် 

တ ို ော်ွားခဒသကကီွားလွှတော်ခတ ော်က ိုယော်စ ွားလှယော်၊ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် ပ  ူွားပမ  ြို့နယော် 

အလိုပော်အမှုခဆ  ော်အေ  ြို့ ဥကက  

ဦွားည နို့ော်ခရွှေသညော် အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

က ိုဗစော်-၁၉ ခရ ဂါ ကူွားစကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ပ  ူွားခဆွားရ ိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် 

ဩဂိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၉၅၆ သနော်ွားစ နော် က  ွား ၅၀ အမညော်မသ ၁၅ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို 

အခဖ   သည ော် 

စမ ွားခက ွားရွ အတ  ော်ွား

ခက  ကော်ခဆ ကော်

ကခလွားခက ွားရွ 
ခက  ကော်ဆညော် မန္တခလွား

ကသဂိုတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားသည ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခက  ကော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ခဆ ကော်ကခလွားခက ွားရွ မှ 

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားစ နော်သညော် ဖပ ော်ွားထနော်စ  

 ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် ဩဂိုတော်လ 

၁၆ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွား၏ေိုနော်ွား lock က ို မေ   ော်ခပွား၍ဟိုဆ ိုက  

ထ ိုွားကက တော်ဖ  ော်ွား၊ ဝါယ ကက  ွားမ  ွား၊ ဝါွားမ  ွားဖေ  ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် ဦွားသနော်ွားစ နော်မှ  

သ  ွားသ ိုွားခ    ော်ွား ကျွတော်ထ ကော်သ  ွား   သညော်။ 

ယ ော်ွားက  သ ိုို့ ညခနထ တ ို ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်  ရမှု ခကက   ော် ဦွားသနော်ွားစ နော် 

အသကော်ခသဆ ိုွားရဖ  ော်ွား ဖေစော်သညော်ဟို  

ခဒသ  မ  ွားမှ ခဖပ ကက ွား   သညော်။ 

ဦွားသနော်ွားစ နော်သညော် ရပော်ရွ အတ  ော်ွား တကော် က စ   

ပါဝ ော်လှုပော်ရှ ွားသူတစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီ အေ  ြို့   ပော်က ို 



၉၅၇ ဘ ိုခအ  ော် က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၁၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပနော်ွားဆကော်ခတ  ော်ဖေြူအနီွား
ခက  ကော်  တပော်ခက 

ာွားရွ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  နို့ယော်၊ 

ခက  ကော်  တပော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် ဦွားဘ ိုခအ  ော်၊ ဦွား  စော်လ  ော်၊ 

က ိုေ ိုွားတိုတော်တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ ဩဂိုတော်လ ၁၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

သတော်ဖေတော်   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား

 က ို    ော်ွားတ  ော်ွားဖမစော်အတ  ော်ွား ခမျှ ၍ 

ခေ  ကော်ေ ကော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၅၈   စော်လ  ော် က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၁၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပနော်ွားဆကော်ခတ  ော်ဖေြူအနီွား
ခက  ကော်  တပော်ခက 

ာွားရွ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  နို့ယော်၊ 

ခက  ကော်  တပော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် ဦွားဘ ိုခအ  ော်၊ ဦွား  စော်လ  ော်၊ 

က ိုေ ိုွားတိုတော်တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ ဩဂိုတော်လ ၁၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

သတော်ဖေတော်   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား

 က ို    ော်ွားတ  ော်ွားဖမစော်အတ  ော်ွား ခမျှ ၍ 

ခေ  ကော်ေ ကော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၅၉ ေ ိုွားတိုတော် က  ွား ၂၇ အမညော်မသ ၁၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ပနော်ွားဆကော်ခတ  ော်ဖေြူအနီွား
ခက  ကော်  တပော်ခက 

ာွားရွ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  နို့ယော်၊ 

ခက  ကော်  တပော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် ဦွားဘ ိုခအ  ော်၊ ဦွား  စော်လ  ော်၊ 

က ိုေ ိုွားတိုတော်တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ ဩဂိုတော်လ ၁၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

သတော်ဖေတော်   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား

 က ို    ော်ွားတ  ော်ွားဖမစော်အတ  ော်ွား ခမျှ ၍ 

ခေ  ကော်ေ ကော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၆၀ ခေ ော်မ   ွားဖမ  ော် က  ွား ၃၉ အမညော်မသ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မ ော်ွားက ော်ွားခလှဆ ပော်
ကျွနော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ 

အခန ကော်
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့တ  ော် 

ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၁၇) မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားက 

အရကော်မူွားခနခသ  စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

အဖမနော်ခရယ ဉော်မ  ွားဆ ိုကော်ကပော်ရ  ဆ ပော်ကမော်ွား၌

 ထ ို ော်ခနခသ  က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်အ ွား 

လူလယော်ခက  ော်တ  ော် န ွားထ ော်က ို ခသနတော်ဖေ  ော်

 ခတ ၍ပစော်သတော်   သညော်ဟိုသ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်သညော် ဆ ပော်ကမော်ွားအိုတော်  ိုခပေါ်၌

 ထ ို ော်လ ကော် က မော်ွားစ ွားခနစဉော် 

အရကော်မူွားခနခသ  စစော်သ ွားမ  ွားက 

နှ္ ခ ါ ော်ွားစညော်ွားမတပော်၍ဟိုဆ ိုက  ရနော်ရှ ၍ 

ထ ိုွားကက တော်   ပပီွားခန ကော် ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော် 

သညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မ ော်ွားစ ွားခက ွားရွ မှ မေ ော်မ ဝ ော်ွားသညော် 

ခသနတော်သ နှ္  ော် က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ခတ ြို့ဖမ ော်ပပီွား ခနရ တ  ော်ပ ော် 

နှ္လ ိုွားရပော်က  ခသဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၆၁ ေ ော်မ ဝ ော်ွား မ အမညော်မသ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မ ော်ွားက ော်ွားခလှဆ ပော် မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့တ  ော် 

ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၁၇) မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားက 

အရကော်မူွားခနခသ  စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

အဖမနော်ခရယ ဉော်မ  ွားဆ ိုကော်ကပော်ရ  ဆ ပော်ကမော်ွား၌

 ထ ို ော်ခနခသ  က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်အ ွား 

လူလယော်ခက  ော်တ  ော် န ွားထ ော်က ို ခသနတော်ဖေ  ော်

 ခတ ၍ပစော်သတော်   သညော်ဟိုသ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်သညော် ဆ ပော်ကမော်ွားအိုတော်  ိုခပေါ်၌

 ထ ို ော်လ ကော် က မော်ွားစ ွားခနစဉော် 

အရကော်မူွားခနခသ  စစော်သ ွားမ  ွားက 

နှ္ ခ ါ ော်ွားစညော်ွားမတပော်၍ဟိုဆ ိုက  ရနော်ရှ ၍ 

ထ ိုွားကက တော်   ပပီွားခန ကော် ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော် 

သညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မ ော်ွားစ ွားခက ွားရွ မှ မေ ော်မ ဝ ော်ွားသညော် 

ခသနတော်သ နှ္  ော် က ိုခေ ော်မ   ွားဖမ  ော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ခတ ြို့ဖမ ော်ပပီွား ခနရ တ  ော်ပ ော် 

နှ္လ ိုွားရပော်က  ခသဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၆၂ သကော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၁၈ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခက  ကော်ကနော်ခက ွားရွ  

စ သ ော်ခက   ော်ွား

ခက  ကော်ကနော်ခက ွား

ရွ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ က ိုသကော်န္ ို ော်ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ ယမနော်ခနို့

 (ဩဂိုတော် ၁၈) ညပ ို ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား 

တစော်ညလ ိုွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ခသ ခကက   ော် ယခနို့ 

(ဩဂိုတော် ၁၉) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသကော်န္ ို ော်ဦွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်မ  ွား တပော်စ  ထ ွားခသ  

ခက  ကော်ကနော်ခက ွားရွ  စ သ ော်ခက   ော်ွား 

ခတ  ော်ဘကော်မှ ခနအ မော်ဘကော်သ ိုို့ ဖပနော်လ စဉော် 

ဓ တော်မီွားခရ  ော်ခတ ြို့သညော်ဟိုဆ ိုက  

အခကက  ော်ွားမ   ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။



၉၆၃  က ခထ ကော် က  ွား ၇၂ အမညော်မသ ၂၁ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

ဩဂိုတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော်

 မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော်အတ ကော် ရွ မှ 

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ဖ  ော်ွား မဖပ န္ ို ော်ဘ  

က နော်   သည ော် အသကော် ၇၂ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားက ခထ ကော်က ို ထ ိုွားကက တော်ကနော်ခက  ကော်၍ 

ရ ိုကော်နှ္ကော် နှ္ ပော်စကော်သ  ွား   သညော်။ 

ဦွားက ခထ ကော်သညော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်နှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော်ဒဏော်မ  ွားခကက 

  ော် ယခနို့ (ဩဂိုတော် ၂၁) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရရသညော်။  

၉၆၄ လ ော်ွားလ ော်ွားထ နော်ွား ( ) ဘ ိုဖေြူ က  ွား ၁၉ အမညော်မသ ၁၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၁၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ ော်ဝ ော်ပ ခတ ကော် အခဆ  ော် ခရွှေဖပညော်သ ရနော်ကိုနော်

ဩဂိုတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခရွှေဖပညော်သ ပမ  ြို့နယော်ရှ  အခဆ  ော်တစော် ိုက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ PDF 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားရှ သညော်ဟိုဆ ိုက  

အ ော်အ ွားအမ  ွားအဖပ ွားဖေ  ော် ဝ ော်ခရ ကော် 

စီွားန ော်ွား   နော်တ  ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ 

က ိုလ ော်ွားလ ော်ွားထ နော်ွား (ခ ေါ်) ဘ ိုဖေြူသညော် 

ဖပတ ော်ွားခပါကော်မှ  ိုနော်  ၍ ထ ကော်ခဖပွားရနော် 

ကက  ွားစ ွားစဉော် ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်က  ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

အဖ  ွားလူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

မနှ္ ော်ွားအ   ို ော်သညော်လညော်ွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၉၆၅ ခမ  ော်ခအွား က  ွား ၃၆ ဦွားခမွှွားရီ ၂၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၁ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်ဦွားပမ  ြို့အဝ ော်တ တ ွားအနီွား ကနော်သစော်ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က သစော်ခက ွားရွ မှ က ိုခမ  ော်ခအွား နှ္  ော် 

သူန ဖပ ဆရ မ မန္  ြို့န္  ြို့ခအွားတ ိုို့ ေနီွားခမ  ော်နှ္  

နှ္စော်ဦွားသညော် 

စ ိုကော်ပ   ွားခရွားလိုပော် နော်ွားသ ိုွားခဆွားမ  ွားခရ  ော်ွား  ပပီွား

 ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ဖပနော်လ စဉော် 

လ ိုခ   ခရွားက ော်ွားလှည ော်ခနသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော်ခတ ြို့က  

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     သညော်။ က ိုခမ  ော်ခအွားတ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွား နှ္  ော် မန္  ြို့န္  ြို့တ  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော် တ ိုို့၌ 

ခသနတော်က ညော်ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၉၆၆ န္  ြို့န္  ြို့ခအွား မ ၃၄ ဦွားစ နော်လ ော်ွား ၂၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၁ ဩဂိုတော် ၂၁ သူန ဖပ   ော်ဦွားပမ  ြို့အဝ ော်တ တ ွားအနီွား ကနော်သစော်ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က သစော်ခက ွားရွ မှ က ိုခမ  ော်ခအွား နှ္  ော် 

သူန ဖပ ဆရ မ မန္  ြို့န္  ြို့ခအွားတ ိုို့ ေနီွားခမ  ော်နှ္  

နှ္စော်ဦွားသညော် 

စ ိုကော်ပ   ွားခရွားလိုပော် နော်ွားသ ိုွားခဆွားမ  ွားခရ  ော်ွား  ပပီွား

 ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ဖပနော်လ စဉော် 

လ ိုခ   ခရွားက ော်ွားလှည ော်ခနသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော်ခတ ြို့က  

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     သညော်။ က ိုခမ  ော်ခအွားတ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွား နှ္  ော် မန္  ြို့န္  ြို့တ  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော် တ ိုို့၌ 

ခသနတော်က ညော်ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၉၆၇   စော်ရ ရ  ော် က  ွား အမညော်မသ ၂၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၂ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဟသသ ခက ွားရွ ဟသသ ခက ွားရွ ခရစကက  မခက ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နို့ော် 

ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွား၏ 

သတ ော်ွားခပွားမှုခကက   ော် ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၂၂)

 ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခရစကက  ပမ  ြို့နယော်၊   ဟသသ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခသနတော်မ  ွားပစော်ခေ ကော်၍ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်  ါွားဦွားက ို 

ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား   ရ  လူ ယော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ

 က ို  စော်ရ ရ  ော်သညော် နေူွားက ို က ညော်ထ မှနော် ၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၆၈ စနော်ွားဝ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခတ  ော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခတ  ော်ဥကကလ ပပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

ပမ  ြို့နယော်အခထ ခထ အိုပော်   ပော်ခရွားဦွားစီွား  နရ ိုွား 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှု ဖေစော်စဉော်နှ္  ော် ပတော်သကော်၍  

ဩဂိုတော်လ ၂၂ ရကော်ခနို့က 

သ သယဖေ  ော်ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  

ခက  ော်ွားမှုခဆ  ော်ပရဟ တအေ  ြို့မှ ပရဟ တ 

လူ ယော် တစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

က ိုစနော်ွားဝ ော်ွားခအ  ော်သညော် ဩဂိုတော်လ ၂၅ 

ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၉၆၉ စ ိုွားလ  ော်လ  ော် က  ွား ၂၆ အမညော်မသ ၂၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ ခည  ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ  ော် သ မော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ သ မော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ၊ 

အခဖ   ပည အလယော်တနော်ွားခက   ော်ွားမှ 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် မူလတနော်ွားဖပဆရ  

ဦွားစ ိုွားလ  ော်လ  ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 မတရ ွားေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ခတ  ော်ခလွားလ ိုွား

 (ခည  ော်ခရွှေ) အက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော် က ိုဗစော်-၁၉ 

ခရ ဂါကူွားစကော်ဖ  ော်ွား     ရက  ယမနော်ခနို့ 

(ဩဂိုတော် ၂၂) တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၇၀ စ ိုွားပ ို ော် ( ) ခက  ော်  ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၃ ဩဂိုတော် ၂၁ က ြူရှ ော်ဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခအ  ော်သခဖပအခန

ာ ကော် ၄ လမော်ွား၊ ၇ 

ရပော်က ကော်အခရှြို့

သ ခကတ ရနော်ကိုနော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩဂိုတော်လ ၂၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သ ခကတပမ  ြို့နယော်မှ

 ရူပခဗဒက ြူရှ ော်ဆရ  ဦွားစ ိုွားပ ို ော် ( ) 

ဦွားခက  ော်  ို ော်ဝ ော်ွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် ဩဂိုတော်လ 

၂၃ ရကော်ခနို့ ညဦွားပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၉၇၁ ရ မ ိုွားသ  ော် က  ွား ၂၇ ဦွားလှတ ော် ၂၃ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၄ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော်တေကော်ကမော်ွား ခအ ကော်ရ ိုရပော်က ကော် ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော် ရနော်ကိုနော်

ေနီွားအတ ကော်ခ ွားထ ကော်ဝယော်စဉော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား ဩဂိုတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။

၉၇၂ မ ော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၄ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား  ရမော်ွားရ စ နော်ွားခရှြို့ ၈ ရပော်က ကော်  ရမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဩဂိုတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့၊  ည ၁၀ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊  ရမော်ွားပမ  ြို့၊ အမှတော် ၈

 ရပော်က ကော်တ  ော် ခနထ ို ော်ခသ  

က ိုမ ော်ွားခအ  ော်သညော် ၎ ော်ွား၏အခမအ မော်က ို 

ဝ ော်လညော်ပပီွား အ မော်သ ိုို့ ဖပနော်လ စဉော် 

 ရမော်ွားရ စ နော်ွားခရှြို့မှ ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ဖေတော်သနော်ွား

 သ  ွား   နော်၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်မ  ွားက ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ နှ္ ပော်စကော်ခသ ခကက   ော်

 က ိုမ ော်ွားခအ  ော်မှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၇၃ သကော်ပ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၂၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား သလလ ရပော်က ကော် မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩဂိုတော်လ ၂၄ 

ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့မှ 

က ိုသကော်ပ ို ော်စ ိုွားသညော် ဩဂိုတော်လ ၂၅ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

က ိုဗစော်-၁၉ 

ကူွားစကော်ခရ ဂါခကက   ော်ခသဆ ိုွားသညော်ဟို 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွား   ခသ ော်လညော်ွား 

က ိုသကော်ပ ို ော်စ ိုွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 



၉၇၄ ဗနော်ခဘ ထနော် က  ွား ၁၀ ဦွား  ို ော်ေ လ နော် ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ထနော်တလနော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ဩဂိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မှ ရမော်ွားသနော်ွား 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

အ မော်အတ  ော်ွားရှ ခနသည ော် ၁၀ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ဗနော်ခဘ ထနော်သညော် လညော်ပ ော်ွားက ို 

က ညော်ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၉၇၅ ဘိုနော်ွားခက  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၅ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ေလ ခက ွားရွ ေလ ခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ေလ ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ  ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော်

 ဩဂိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ည ၉ 

န ရီဝနော်ွားက  ော် နို့ော်တ  ော် ေလ ခက ွားရွ သ ွား 

တစော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုဘိုနော်ွားခက  ော်က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုဘိုနော်ွားခက  ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား ရွ မှ ထ ကော်   သ  ွား သညော်ဟို

 ထ ော်က  ရွ အတ  ော်ွားရှ  ကျွ ၊ န္  ွား၊ ဝကော်မ  ွားက ို

 အစ ခကျွွားရနော်အတ ကော် ခရှ  ော်တ မော်ွားခနရ မှ 

ဖပနော်လ စဉော် ပစော်သတော်     ရ ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  

၉၇၆ သ နော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွား ( ) ေ ရွတော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ၁၂၁ လမော်ွား မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော် ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ယမနော်ခနို့ 

(ဩဂိုတော် ၂၆) ည ၈ န ရီခက  ော်အ   နော်က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

၁၂၁ လမော်ွားအတ  ော်ွားက ို ဝ ော်ခရ ကော်၍ 

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အနီွားအန ွား၌

 န္  ွားန္ ိုို့ခရ  ော်ွားခနသည ော် ဦွားသ နော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွား ( ) 

ေ ရွတော်သညော် လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါပစော် တော်မှုတ  ော် အရပော်သ ွား 

တ    ြို့လညော်ွား ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။ 



၉၇၇ လ  ော်မ ိုွား က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ 
ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ာ 
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ယမနော်ခနို့ (ဩဂိုတော် ၂၆) န နကော် ၂ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို စစော်တပော်မှ 

အ ော်အ ွားအလ ိုွားအရ ော်ွားဖေ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား န္  ွားစ ခကျွွားခနသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား က ိုလ  ော်မ ိုွားက ို စစော်ခဆွား 

ခမွားဖမနော်ွားခနစဉော်အတ  ော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  ထ ိုို့ဖပ ော်

 လူခနအ မော်မ  ွားက ို ေ ကော်ဆီွားဖ  ော်ွား၊ 

မီွားရ ှုြို့ဖ  ော်ွားမ  ွား ဖပ လိုပော်ခနခသ ခကက   ော် 

ရွ လ ိုွားကျွတော်ထ ကော် 

ထ ကော်ခဖပွားခနကကရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၇၈   နော်ဗ  ထ ိုခသ ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်

ခတ  ော်ခလွားလ ိုွား (ခည  ော်ခရွှေ)

 အက ဉော်ွားခထ  ော်
ဆီဆ ို ော် ရှမော်ွား

ခေခေ ော်ဝါရီလကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွား   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဆီဆ ို ော်ပမ  ြို့နယော် 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီဝ ော် 

  နော်ဗ  ထ ိုခသ ွားသညော် ခတ  ော်ခလွားလ ိုွား 

(ခည  ော်ခရွှေ) အက ဉော်ွားခထ  ော်တ  ော်ွား က ိုဗစော်-၁၉

 ခရ ဂါကူွားစကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် 

ခတ  ော်ကကီွားစဝော်စ ထ နော်ွားခဆွားရ ိုတ  ော် 

တကော်ခရ ကော်၍ ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် 

ယခနို့ (ကသဂိုတော် ၂၇) တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၉၇၉ ရနော်ခအ  ော်စ ိုွား M 35 အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ဂိုဏော်တနော်ခက ွားရွ သ  ဂ  ော်ွား ဂိုဏော်တနော် ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ဂိုဏော်တနော်ခက ွားရွ မှ 

ခဒသ  ရွ သ ွား က ိုရနော်ခအ  ော်စ ိုွားက ို 

၎ ော်ွား၏အ မော်အတ  ော်ွား၌ လကော်နကော်ရှ သညော်ဟို 

စ ပော်စ  ပပီွား စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ရနော်ရှ သညော်ဟိုဆ ိုက 

 အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဩဂိုတော်လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့၊ ည ၉ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ဂိုဏော်တနော်သ  ဂ  ော်ွားက ို 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား 

ပစော်သတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 



၉၈၀ ခေ ော်မ ော်ွားခလွား က  ွား ၄၂ အမညော်မသ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သည ော် ဩဂိုတော်လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားနှ္  ော် က ိုဟ နော်ွားေ ၊ 

ခန ကော်တစော်ရကော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော်

 က ိုခက  ော်န္ ို ော်လ ော်ွား ( ) ဂ ပနော်၊ က ိုေ ိုွားကကီွား နှ္  ော်

 က ိုပူစီတ ိုို့မှ  သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခက ွားရွ သ  ဂ  ော်ွား၌ ခဒသ  မ  ွားမှ 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

န ွားထ ော်တ  ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ က ိုပူစီ၌ 

ရ ော်ဘတော်ပ   ော်ဒဏော်ရ တ ိုို့က ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၉၈၁ ဟ နော်ွားေ က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၆ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သည ော် ဩဂိုတော်လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားနှ္  ော် က ိုဟ နော်ွားေ ၊ 

ခန ကော်တစော်ရကော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော်

 က ိုခက  ော်န္ ို ော်လ ော်ွား ( ) ဂ ပနော်၊ က ိုေ ိုွားကကီွား နှ္  ော်

 က ိုပူစီတ ိုို့မှ  သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခက ွားရွ သ  ဂ  ော်ွား၌ ခဒသ  မ  ွားမှ 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

န ွားထ ော်တ  ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ က ိုပူစီ၌ 

ရ ော်ဘတော်ပ   ော်ဒဏော်ရ တ ိုို့က ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၉၈၂ လှယော်ဘ တော် က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ထနော်တလနော်ပမ  ြို့ခပေါ်၊ 

ခက   ော်ွားရပော်က ကော်ရှ  ခနအ မော်
ထနော်တလနော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩဂိုတော်လ ၂၅ 

ရကော်ခနို့က ပစော် တော်   ခသ  

မခပါကော်က  ခသွားသည ော် 

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ဩဂိုတော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ခပါကော်က     သည ော်အတ ကော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားလှယော်ဘ တော် (Pu Hlei Bik)

 သညော် ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

အရပော်သ ွား ၁၁ ဦွား ထ   ိုကော် 

ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

ထ   ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သူမ  ွားအနကော် 

ဦွားလှယော်ဘ တော် (Pu Hlei Bik) ၏ သ ွားဖေစော်သူ

 အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် 

ဆလ ို ော်ွားအိုပော်လ နော်ကမော်သညော် ဟ ွား ါွားခဆွားရ ို၌

 ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ယခနို့ (ဩဂိုတော် ၂၈)

 န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၈၃ ဆလ ို ော်ွားအိုပော်လ နော်ကမော် က  ွား ၁၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၈ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ထနော်တလနော်ပမ  ြို့ခပေါ်၊ 

ခက   ော်ွားရပော်က ကော်ရှ  ခနအ မော်
ထနော်တလနော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩဂိုတော်လ ၂၅ 

ရကော်ခနို့က ပစော် တော်   ခသ  

မခပါကော်က  ခသွားသည ော် 

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ဩဂိုတော်လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ခပါကော်က     သည ော်အတ ကော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားလှယော်ဘ တော် (Pu Hlei Bik)

 သညော် ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

အရပော်သ ွား ၁၁ ဦွား ထ   ိုကော် 

ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

ထ   ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သူမ  ွားအနကော် 

ဦွားလှယော်ဘ တော် (Pu Hlei Bik) ၏ သ ွားဖေစော်သူ

 အသကော် ၁၄ နှ္စော်အရွယော် 

ဆလ ို ော်ွားအိုပော်လ နော်ကမော်သညော် ဟ ွား ါွားခဆွားရ ို၌

 ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် ယခနို့ (ဩဂိုတော် ၂၈)

 န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၉၈၄ လ ိုဘနော်ခ ါေ ိုွား က  ွား ၆၀ အမညော်မသ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား မဒ နော်ခက ွားရွ မဒ နော်ခက ွားရွ ဝ ို ော်ွားခမ ော် က   ော်

က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝ ို ော်ွားခမ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

မဒ နော်ခက ွားရွ အနီွားအခဖ စ ိုကော်သည ော်  လရ ၅၈

 တပော်ရ ော်ွားမှ တပော်သ ွားမ  ွားက 

မဒ နော်ခက ွားရွ သ ွား ဦွားလ ိုဘနော်ခ ါေ ိုွားက ို 

ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်၌ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားလ ိုဘနော်ခ ါေ ိုွားသညော် မဒ နော်ခက ွားရွ အထ ကော်

 လယော်ခတ က ိုသ  ွားရ မှ 

အ မော်သ ိုို့ဖပနော်လညော်ခရ ကော်ရှ လ ဖ  ော်ွားမရှ ဘ  

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၈၅ မ   ွားမ ော်ွားသနို့ော် ( ) သ ွား ယော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇ မတော် ၂၁ (ေမော်ွား) ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား
ခည  ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ  ော် 

(စပော်စ ထ နော်ွားခဆွားရ ို၌ က ဆ ိုွား)
ခက   ော်ွားကကီွားစိုရပော်က ကော်ခတ  ော်ကကီွား ရှမော်ွား

မတော်လကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅(က) ဖေ  ော် 

အမှုေ   ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  

ခည  ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ  ော် 

(ခတ  ော်ခလွားလ ိုွားခထ  ော်) ၌ 

   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊

 ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့မှ က ိုမ   ွားမ ော်ွားသနို့ော် ( ) 

သ ွား ယော်သညော် က ိုဗစော်-၁၉ 

ခရ ဂါကူွားစကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ ခကက   ော် 

ခည  ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ  ော်မှတစော်ဆ  ော် 

စဝော်စ ထ နော်ွားခဆွားရ ို၌ ခဆွားကိုသမှု   ယူခနစဉော်

 ဩဂိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၉၈၆ မ ိုွားခဆ ဦွား ( ) ပူစီ က  ွား ၃၀ အမညော်မသ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ က ို ဩဂိုတော်လ ၂၆ ရကော်၊

 န နကော် ၃ န ရီ နို့ော်ကတညော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

စတ ော်ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ  ထ ွား   ပပီွား 

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို ခတ န ော်ွားရှ ခေ က  

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော် တ မော်ွားခရှ  ော်ရ ော်ွား

 ခက ွားရွ အခန ကော်ဘကော် တ အတ  ော်ွား၌ 

ထမ ော်ွားစ ွားခနခသ  ခမ  ော်နှ္မ နှ္စော်ဦွားသညော် 

စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော်ခတ ြို့၍ ခကက ကော်လနို့ော်က  

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

အစော်က ိုဖေစော်သူ က ိုမ ိုွားခဆ ဦွားမှ  ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား နှ္မဖေစော်သူမှ 

 လကော်ခမ  ော်ွားတ  ော် ဖပ ော်ွားထနော်စ   

ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၈၇ ခက  ော်န္ ို ော်လ ော်ွား ( ) ဂ ပနော် က  ွား အမညော်မသ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သည ော် ဩဂိုတော်လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားနှ္  ော် က ိုဟ နော်ွားေ ၊ 

ခန ကော်တစော်ရကော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော်

 က ိုခက  ော်န္ ို ော်လ ော်ွား ( ) ဂ ပနော်၊ က ိုေ ိုွားကကီွား နှ္  ော်

 က ိုပူစီတ ိုို့မှ  သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခက ွားရွ သ  ဂ  ော်ွား၌ ခဒသ  မ  ွားမှ 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

န ွားထ ော်တ  ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ က ိုပူစီ၌ 

ရ ော်ဘတော်ပ   ော်ဒဏော်ရ တ ိုို့က ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၉၈၈ ေ ိုွားကကီွား က  ွား အမညော်မသ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သည ော် ဩဂိုတော်လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားနှ္  ော် က ိုဟ နော်ွားေ ၊ 

ခန ကော်တစော်ရကော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော်

 က ိုခက  ော်န္ ို ော်လ ော်ွား ( ) ဂ ပနော်၊ က ိုေ ိုွားကကီွား နှ္  ော်

 က ိုပူစီတ ိုို့မှ  သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခက ွားရွ သ  ဂ  ော်ွား၌ ခဒသ  မ  ွားမှ 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

န ွားထ ော်တ  ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ က ိုပူစီ၌ 

ရ ော်ဘတော်ပ   ော်ဒဏော်ရ တ ိုို့က ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၉၈၉ စ ိုွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၈ ဩဂိုတော် ၂၁ ခတ  ော်သူ ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ  ခတ  ော်သူ 

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ဦွားည  သနော်ွား၊ ဦွားစ ိုွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား 

နှ္  ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတ ိုို့က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်သ ွားမ  ွားမှ ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော်

 လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား 

   ပပီွားခန ကော် မ ို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား  ို ော်ွားပပီွား 

သတော်ဖေတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၉၀ မ ော်ွားမ ော်ွား က  ွား ၃၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၈ ဩဂိုတော် ၂၁ ခတ  ော်သူ ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ  ခတ  ော်သူ 

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ဦွားည  သနော်ွား၊ ဦွားစ ိုွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား 

နှ္  ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတ ိုို့က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်သ ွားမ  ွားမှ ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော်

 လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား 

   ပပီွားခန ကော် မ ို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား  ို ော်ွားပပီွား 

သတော်ဖေတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၉၉၁ ည  သနော်ွား က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၈ ဩဂိုတော် ၂၁ ခတ  ော်သူ ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဒ နော်ွားက  ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ  ခတ  ော်သူ 

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ဦွားည  သနော်ွား၊ ဦွားစ ိုွားန္ ို ော်ဝ ော်ွား 

နှ္  ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတ ိုို့က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်သ ွားမ  ွားမှ ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော်

 လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား 

   ပပီွားခန ကော် မ ို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား  ို ော်ွားပပီွား 

သတော်ဖေတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။

၉၉၂ ခအ  ော်ပ  မော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်မသ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား လ ပော်ခ  ခက ွားရွ လ ပော်ခ  ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ဩဂိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မ  ွားသညော် 

လ ပော်ခ  ခက ွားရွ က ို စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား

 ဦွားခအ  ော်ပ  မော်ွားက ို နေူွားမှခတ ၍ 

ပစော်သတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ မခသဆ ိုွားမီ

 လကော်    ွားထ ွားသညော်ဟိုလညော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၉၉၃ အ ိုကော်အူွား က  ွား ၃၂ အမညော်မသ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နမ ော်ဟ ခက ွားရွ နမ ော်ဟ ခက ွားရွ မ ိုွားက ိုွား ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ိုွားက ိုွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် ဩဂိုတော်လ 

၂၉ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက  ော်ွားမ   

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

နမ ော်ဟ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  ခနအ မော်ခပေါ်သ ိုို့ 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     သည ော် အတ ကော် 

ခဒသ  ခလွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၃၂ 

နှ္စော်အရွယော် အ ိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀ နှ္စော်အရွယော်

 ခမ  ော်ခအ  ော်  ို ော်၊ အသကော် ၆၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီခမ နော်ွား နှ္  ော် အသကော် ၈၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီမ ိုွား တ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၉၉၄ ခအ  ော်  ို ော် က  ွား ၁၀ အမညော်မသ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နမ ော်ဟ ခက ွားရွ နမ ော်ဟ ခက ွားရွ မ ိုွားက ိုွား ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ိုွားက ိုွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် ဩဂိုတော်လ 

၂၉ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက  ော်ွားမ   

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

နမ ော်ဟ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  ခနအ မော်ခပေါ်သ ိုို့ 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     သည ော် အတ ကော် 

ခဒသ  ခလွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၃၂ 

နှ္စော်အရွယော် အ ိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀ နှ္စော်အရွယော်

 ခမ  ော်ခအ  ော်  ို ော်၊ အသကော် ၆၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီခမ နော်ွား နှ္  ော် အသကော် ၈၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီမ ိုွား တ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၉၅ အီခမ နော်ွား မ ၆၂ အမညော်မသ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နမ ော်ဟ ခက ွားရွ နမ ော်ဟ ခက ွားရွ မ ိုွားက ိုွား ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ိုွားက ိုွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် ဩဂိုတော်လ 

၂၉ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက  ော်ွားမ   

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

နမ ော်ဟ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  ခနအ မော်ခပေါ်သ ိုို့ 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     သည ော် အတ ကော် 

ခဒသ  ခလွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၃၂ 

နှ္စော်အရွယော် အ ိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀ နှ္စော်အရွယော်

 ခမ  ော်ခအ  ော်  ို ော်၊ အသကော် ၆၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီခမ နော်ွား နှ္  ော် အသကော် ၈၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီမ ိုွား တ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၉၉၆ အီမ ိုွား မ ၈၂ အမညော်မသ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နမ ော်ဟ ခက ွားရွ နမ ော်ဟ ခက ွားရွ မ ိုွားက ိုွား ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ိုွားက ိုွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် ဩဂိုတော်လ 

၂၉ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက  ော်ွားမ   

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

နမ ော်ဟ ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  ခနအ မော်ခပေါ်သ ိုို့ 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     သည ော် အတ ကော် 

ခဒသ  ခလွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၃၂ 

နှ္စော်အရွယော် အ ိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀ နှ္စော်အရွယော်

 ခမ  ော်ခအ  ော်  ို ော်၊ အသကော် ၆၃ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီခမ နော်ွား နှ္  ော် အသကော် ၈၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်အီမ ိုွား တ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၉၉၇ ည နို့ော်ခဝ က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ ၂၉ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား က ော်ွားမခက ွားရွ က ော်ွားမခက ွားရွ ခပါကော် မခက ွား

ေ နော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရွ လ ိုွားကျွတော်မီွားရ ှုြို့ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  

က ော်ွားမခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

ဩဂိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စတ ော်ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဩဂိုတော်လ ၂၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ော်ွားမခက ွားရွ သ ွား 

ဦွားည နို့ော်ခဝက ို မီွားရ ှုြို့သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၉၉၈ ခက  ော်မ   ွားေ ော် က  ွား အမညော်မသ ၃၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၃၀ ဩဂိုတော် ၂၁

ယ  ော်သ ဖေြူဝရွ မ 

ခက ွားရွ အိုပော်   ပော် ခရွားမှြူွား

ခဟ  ော်ွား

သ ဖေြူဝရွ မခက ွားရွ ထ ပော်
သ ဖေြူဝရွ မခက ွားရွ

ာ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

NLD အစ ိုွားရလကော်ထကော်တ  ော် 

ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားခဟ  ော်ွား 

တစော်ဦွားဖေစော်   ခသ  မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ သ ဖေြူဝရွ မ 

ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားခဟ  ော်ွား 

ဦွားခက  ော်မ   ွားေ ော်က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

 တပော်မ  ွားမှ လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ဩဂိုတော်လ 

၃၀ ရကော်ခနို့၊ ည ၉ န ရီတ  ော် ရွ ထ ပော်၌ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၉၉၉ ခနဝ ော်ွား က  ွား ၅၀ အမညော်မသ ၃၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၃၀ ဩဂိုတော် ၂၁
သ ိုွားဘီွားဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွား

သူ
ဦွားပ  ွားဂ ိုွားခက  ော်တ တ ွား   မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  မော်ွားဖမသ စညော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော်  ဩဂိုတော်လ ၃၀ 

ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက စစော်တပော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် ခနရ က ို 

ဗ ိုွားပစော်သညော်ဟိုဆ ိုက  စစော်သ ွားမ  ွားက 

ဆ ို ော်ကယော်သမ ွား နှ္စော်ဦွားက ို ပစော် တော်ရ မှ 

သ ိုွားဘီွားဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားသူ ဦွားခနဝ ော်ွားက ို 

ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၀၀ မ ိုွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၀ ဩဂိုတော် ၂၁ ၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ ထ ပော် ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ ခတ  ော်သ မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဩဂိုတော်လ ၃၀ 

ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ  ော်သ ပမ  ြို့နယော်၊

 ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ မှ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် (NLD) 

ပါတီခထ ကော်  သူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်  ဦွားမ ိုွားက ို 

စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

စစော်တပော်မှ ရွ သ ိုို့ ဖပနော်လညော် 

ခ ေါ်ခဆ  ော်လ က  

ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ ထ ပော်တ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွား နှ္  ော် 

ရ ော်ဘတော်က ို ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်   သညော်ဟို

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၀၁ မ ော်ွားထကော်က ို က  ွား ဦွားက ိုနီ ၃၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၃၁ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခဒါ ော်ွားခ    ော်ွားခက ွား

ရွ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊   

ခ    ော်ွားခဒါ ော်ွားခက ွားရွ ရှ  

ဧရ ဝတီခသ ွားလှြူရှ ော်အသ ော်ွားဥကကဋ္ဌ  ဦွားက ိုနီ၏

 ခနအ မော်က ို ဩဂိုတော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဦွားက ိုနီ၏ 

သ ွားဖေစော်သူ က ိုမ ော်ွားထကော်က ိုသညော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ဖမ ော်ွားခ  ခဆွားရ ို၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ညီဖေစော်သူ

 က ိုလူခအွားမှ  ဒဏော်ရ ရရှ    က  

ခဆွားကိုသမှု  ယူခနသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် ဦွားက ိုနီက ို 

လ ခရ ကော်ပစော် တော်ဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားက ိုနီက ို 

မခတ ြို့သည ော်အတ ကော် ခတ ြို့သည ော်သူက ို 

ပစော် တော်သ  ွားဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၀၂ သနော်ွားစ ိုွားခအ  ော် က  ွား ၂၅ အမညော်မသ ၃၁ ဩဂိုတော် ၂၁ ၃၁ ဩဂိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား နယော်ခဖမရ စ နော်ွားအနီွား
ပမ  ြို့သစော်ကကီွားရပော်က 

ကော်
ဖမစော်ကကီွားန ွား က   ော်

ဩဂိုတော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၃ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 က   ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမစော်ကကီွားန ွားပမ  ြို့၊ 

ပမ  ြို့သစော်ကကီွားရပော်က ကော်မှ 

က ိုသနော်ွားစ ိုွားခအ  ော်သညော် ဆ ို ော်ကယော်စီွား၍ 

 ါွားပ ိုကော်သ  ွားဖေ တော်စဉော် 

ဖမဝတီဘဏော်ခစ   ော်သည ော် စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် ဆီွား  ိုက ို 

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခဆွားရ ိုခရ ကော်ပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၀၃ အ သ ယော်မ ိုွား မ ၂၇ အမညော်မသ ၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခအ  ော်သစစ ခအ  ော်ခမတတ ရပော်

က ကော်

ခအ  ော်သစစ ခအ  ော်

ခမတတ ရပော်က ကော်
ခပါ ော် မ နော်

မ နော်ဖပညော်နယော်၊ ခပါ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ကတ ိုကော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ခအ  ော်သစစ ခအ  ော်ခမတတ ရပော်က ကော်တ  ော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ 

န ရီခက  ော် နို့ော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

က ိုယော်ဝနော်  ါွားလခဆ  ော်ထ ွားသည ော် 

မအ သ ယော်မ ိုွားသညော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ၎ ော်ွား၏  ော်ပ နော်ွားဖေစော်သူ  

က ိုမ ော်ွားခနလ  ော် ( ) ပူွားခဒွားမှ  န ွားက ို 

က ညော်ထ မှနော်   က  

အဖပ ော်ွားအထနော်ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။ မအ သ ယော်မ ိုွားသညော် 

 ါွားရှ ထ ကော်သည ော်   ော်ပ နော်ွားက ို သ  ွားကက  ပပီွား 

အ မော်သ ိုို့ အတူဖပနော်လ စဉော် 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။   

၁၀၀၄ သနော်ွားခ ွား က  ွား ၃၅ အမညော်မသ ၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား   ော်သ ခက ွားရွ   ော်သ ခက ွားရွ ပိုလ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလ ပမ  ြို့နယော်၊ 

  ော်သ ခက ွားရွ ဘကော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား 

ခရ ကော်ရှ လ    ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားသနော်ွားခ ွားက ို သတော်ဖေတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားသနော်ွားခ ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်၊ ရ ော်အ ို နှ္  ော် လညော်ပ ော်ွားတ ိုို့တ  ော် 

ဓ ွားဒဏော်ရ မ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၀၅ သနော်ွားတ ိုွားခအ  ော် ( ) ဘီလူွား က  ွား ဦွားေ ိုွားထူွား ၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မိုနော်ွားခ    ော်ွားအတ  ော်ွား ခက   ော်ွားစိုခက ွားရွ ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ   ော်ဖေြူပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက ွားစိုခက ွားရွ မှ က ိုသနော်ွားတ ိုွားခအ  ော် ( ) 

ဘီလူွားသညော် PDF တပော်ေ  ြို့ဝ ော်ဟို 

စ ပော်စ  ဖ  ော်ွား  ရက  စစော်တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ 

၁ ရကော်ခနို့တ  ော် လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် 

ထ ကော်ခဖပွားသည ော်အတ ကော် ခသနတော်ဖေ  ော် 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   သညော်။ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုသနော်ွားတ ိုွားခအ  ော်၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၀၆ န္ ို ော်မ   ွား က  ွား ၃၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားထ ွားစဉော်အ

တ  ော်ွား
လ ိုွားခတ ော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့တ  ော် 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ေမော်ွားဆီွား၍ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခသ ခကက   ော် 

ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော် ရရှ    ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွားသညော် ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ  

၁၅) ည ၁၁ န ရီတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့၊ ည

 ၈ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ခရွှေဘ ိုစကော်မှုေိုနော်မှဖပနော်လ ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ    ါွားဦွားက ို 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ  ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ  ခဒသ    ါွားဦွားအနကော်

 ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ    ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွား၊ က ိုန္ ို ော်မ   ွား နှ္  ော် က ိုဥကက တ ိုို့ 

သ ိုွားဦွားက ို ညတ  ော်ွား   ော်ွားခဆွားရ ိုသ ိုို့ 

ပ ိုို့ခဆ  ော်   ခသ ော်လညော်ွား က ိုန္ ို ော်မ   ွားမှ  

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၀၇ ေ ော်မ ော်ွားဦွား က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
မ ိုရွ ခဆွားရ ိုမှဆ ော်ွားပပီွားခနအ မော်

တ  ော်ကိုသခနစဉော်
ရှ ွားခတ ရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့တ  ော် 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ေမော်ွားဆီွား၍ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခသ ခကက   ော် 

ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော် ရရှ    ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွားသညော် ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ  

၁၅) ည ၁၁ န ရီတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့၊ ည

 ၈ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ခရွှေဘ ိုစကော်မှုေိုနော်မှဖပနော်လ ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ    ါွားဦွားက ို 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ  ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ  ခဒသ    ါွားဦွားအနကော်

 ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ    ခသ  

က ိုေ ော်မ ော်ွားဦွား၊ က ိုန္ ို ော်မ   ွား နှ္  ော် က ိုဥကက တ ိုို့ 

သ ိုွားဦွားက ို ညတ  ော်ွား   ော်ွားခဆွားရ ိုသ ိုို့ 

ပ ိုို့ခဆ  ော်   ခသ ော်လညော်ွား က ိုန္ ို ော်မ   ွားမှ  

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၀၈ က ထ နော်ွား က  ွား ၅၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ေလ      ော်ခက ွားရွ  နှ္  ော် 

ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ ကက ွား
ေလ      ော်ခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ န နကော် ၄ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊

 တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊ ေလ      ော်ခက ွားရွ မှ 

ဦွားက ထ နော်ွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားက ထ နော်ွားသညော် 

ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ သ ိုို့သ  ွားစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော်ထ ပော်တ ိုကော်တ ိုွားပပီွား 

သတော်ဖေတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်က  

၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ လကော် နှ္  ော် 

ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ ိုို့၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ လညော်ပ ော်ွားက ို 

ဓ ွားဖေ  ော် လီှွားဖေတော်ထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွား 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၀၉   ို ော်ခေ ော် က  ွား ၂၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ပိုဏဏ ွားက ွားခက ွားရွ နှ္  ော် 

အ ော်ခတ ော်ရွ ကက ွား

ေနော်ွားက ွားေ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ေနော်ွားက ွားေ ော်ခက ွားရွ မှ က ို  ို ော်ခေ ော်သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်နှ္  ော်လမော်ွားတ  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်တ ိုွားရ မှ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

 က ို  ို ော်ခေ ော်သညော် ဆီွား  ိုတ  ော် က ညော်ထ မှနော်က 

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၁၀   ော်ခေ ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ၅၅ မ ို ော်ခက ွားရွ ၅၅ မ ို ော်ခက ွားရွ ပိုလ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားသညော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလ ပမ  ြို့နယော်၊ ၅၅ 

မ ို ော်ခက ွားရွ က ို ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ သည ော် ရွ သ ွား 

ဦွား  ော်ခေ ော်အ ွား ဆ ို ော်ကယော်က ို ရပော်တနို့ော်မခပွားဘ 

 ခမ  ော်ွားခဖပွားသညော်ဟိုဆ ိုက  

လ ိုကော်လ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၁၁ ခေ ော်လ ော်ွားထကော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖပညော်ပမ  ြို့စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခက   ော်ွားကကီွားအ ိုွားတ

နော်ွားရပော်က ကော်
ဖပညော် ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ခနထ ို ော်သည ော် က ိုခေ ော်လ ော်ွားထကော် နှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏ဝမော်ွားက  ညီဖေစော်သူ က ိုရနော်ပ ို ော်ပေ  ွား ( ) အ  

 တ ိုို့က ို 

အခဖ   ပည ခက   ော်ွားသ ွားမ  ွားသမဂဂနှ္  ော် 

ဆကော်စပော်သညော်ဟိုဆ ိုက  

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ယမနော်ခနို့ 

(စကော်တ ော်ဘ  ၆) ညခန ၃ 

န ရီ   အ   နော် နို့ော်တ  ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ 

က ိုခေ ော်လ ော်ွားထကော်သညော် ေမော်ွားဆီွား  ထ ွားရပပီွား 

န ရီပ ို ော်ွားအကက ၌ ရ ိုကော်နှ္ကော် 

ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားခကက   ော် 

ခသ ွားထ ကော်လ နော်က  ဖပညော်ပမ  ြို့ရှ  ကိုတ ော် ၁၀၀ 

စစော်ခဆွားရ ို၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၀၁၂ ဂ  ေ ော်ွားတ မ ၈ ဦွားဆ ွားကမ ို ၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခဒေါ်ခပေါ်ကူွားခက ွားရွ 
ခဒေါ်   ါွား 

(၂)ရပော်က ကော်
ဒီခမ ဆ ိုွား ကယ ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့ရ စ နော်ွားမှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော် ပတော် တော် 

ခသ ခကက   ော်  ခဒသ  မ  ွားသညော် 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ညတ  ော်ွား   ော်ွား 

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ရ မှ က ွားနှ္  ော်ဆ ို ော်ကယော်

    တော်မ    ပပီွား ခဒေါ်   ါွား(၂)ရပော်က ကော်မှ အသကော်

 ၈ နှ္စော်အရွယော် မဂ  ေ ော်ွားတ သညော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော် ခသဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် ခဒသ   

တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော် 

ရရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၁၃ ဝ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားဝ ော်ွားခအ  ော် နှ္  ော် 

က ိုရ ှု ော်ွားဝဏဏခအ  ော်တ ိုို့က ို လမော်ွားဖပအဖေစော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် ဖပနော်လညော်ထ ကော်   သ  ွား

 သညော်ဟို ကက ွားသ ရသည ော်အတ ကော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် ခဒသ  မ  ွားမှ

 သ  ွားခရ ကော်ကကည ော်ရှုရ မှ ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

 ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား၌ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား ခဒသ  တစော်ဦွားမှ 

ခဖပ ကက ွား   သညော်။ 



၁၀၁၄ ရ ှု ော်ွားဝဏဏခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားဝ ော်ွားခအ  ော် နှ္  ော် 

က ိုရ ှု ော်ွားဝဏဏခအ  ော်တ ိုို့က ို လမော်ွားဖပအဖေစော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဒ ိုွားန္ ယော်ခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် ဖပနော်လညော်ထ ကော်   သ  ွား

 သညော်ဟို ကက ွားသ ရသည ော်အတ ကော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် ခဒသ  မ  ွားမှ

 သ  ွားခရ ကော်ကကည ော်ရှုရ မှ ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

 ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား၌ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား ခဒသ  တစော်ဦွားမှ 

ခဖပ ကက ွား   သညော်။ 

၁၀၁၅ သကော်က ိုက ိုခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ရပော်က ကော်အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားအ

တ  ော်ွား
ပမ  ြို့ခဟ  ော်ွားရပော် သနော်လ  ော် ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သနော်လ  ော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၈ 

ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သည ော် အသကော် ၁၉ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုသကော်က ိုက ိုခအ  ော်သညော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသကော်က ိုက ိုခအ  ော်က ို ရပော်က ကော်ရ ိုွား၌ 

ထ နော်ွားသ မော်ွားထ ွားက  တစော်ညလ ိုွား ရ ိုကော်နှ္ကော်ပပီွား

 ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခသ ခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၁၆ ဖမ  ော်ခ ွား က  ွား ၄၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မ ိုခရွွားခက ွားရွ မ ိုခရွွားခက ွားရွ မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့နယော်ရှ  

မ ိုခရွွားခက ွားရွ က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

မ ိုခရွွားခက ွားရွ သ ွား ဦွားဖမ  ော်ခ ွားသညော် ဆီွား  ိုက ို

 က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့

 န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၁၇ ယဉော်မ ိုွားလ  ော် ( ) ဘဒ ော် က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
သမ သ နှ္  ော်ခက  ကော်တ ို ော်လမော်ွား

ဆ ို
သမ သ ခက ွားရွ ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၉ 

ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွား၌ သမ သ ခက ွားရွ မှ 

ညီအစော်က ို နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၂၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုယဉော်မ ိုွားလ  ော် (ခ ေါ်) ဘဒ ော် နှ္  ော် 

အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်သကော်ပ ို ော်စ ိုွားတ ိုို့က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားနှ္ ပော်စကော်   ပပီွားခန ကော် ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၁၈ သကော်ပ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
သမ သ နှ္  ော်ခက  ကော်တ ို ော်လမော်ွား

ဆ ို
သမ သ ခက ွားရွ ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၉ 

ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွား၌ သမ သ ခက ွားရွ မှ 

ညီအစော်က ို နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၂၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုယဉော်မ ိုွားလ  ော် (ခ ေါ်) ဘဒ ော် နှ္  ော် 

အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်သကော်ပ ို ော်စ ိုွားတ ိုို့က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားနှ္ ပော်စကော်   ပပီွားခန ကော် ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၁၉ ထ နော်ွားခ  က  ွား ၇၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၀ ခအ  ော်ခ  က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၁ ယဉော်ခအွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၂ ခက  ော်ဆနော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၃ ဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော် က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၄ ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၅ ပ  မော်ွားစညော်သူ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၆ ေ ိုွားခေ ော်မ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၇ သစော်ထ ဋော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၈ ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၂၉ အ ယော်ခလွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၀ ထကော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၁ ပေ  ွား ခမ  ော်ခမ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၂ ရ ှု ော်ွားေိုနော်ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၃ န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၄ ပိုခလွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၅ ခအ  ော်န္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား ၁၇ 

ဦွားက ို သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားမှ  အသကော် ၇၅ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားထ နော်ွားခ  ၊ အသကော် ၅၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားခအ  ော်ခ  ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ 

ဦွားခက  ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ နှ္စော်အရွယော် 

ဦွားဒ ိုို့ခမ  ော်ခမ  ော်၊ အသကော် ၁၈ နှ္စော်ခအ ကော် 

လူ ယော်မ  ွားဖေစော်သည ော် ခမ  ော်ဖပည ော်ပေ  ွားဝ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပ  မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ  ော်ပေ  ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ 

ခမ  ော်သစော်ထ ဋော်ခအ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခအ  ော်၊ ခမ  ော်အ ယော်ခလွား၊ 

ခမ  ော်ထကော်န္ ို ော်ဦွား၊ ခမ  ော်ခပ  ွားခမ  ော်ခမ  ော်၊ 

ခမ  ော်ရှ နော်ဘိုနော်ွားန္ ို ော်၊ ခမ  ော်န္ ို ော်မ   ွားထ နော်ွား၊ 

ခမ  ော်ပိုခလွားနှ္  ော် 

အမညော်မသ ရခသွားသူတစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၃၆ ခမ  ော်ခမ  ော်သနော်ွား က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၉ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
သ ခတ ော် (၁) 

နနော်ွားခအ  ော်ခဖမရပော်
ဝမော်ွားတ  ော်ွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝမော်ွားတ  ော်ွားပမ  ြို့တ  ော် 

ခနထ ို ော်ခသ  က ိုခမ  ော်ခမ  ော်သနော်ွားသညော် 

ခနအ မော်အတ  ော်ွား သီ   ော်ွားန ွားခထ  ော်ခနစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်မ  ွား၏ 

အခကက  ော်ွားမ  ပစော် တော်   ခသ  က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခမ  ော်ခမ  ော်သနော်ွား၏ လညော်ပ ော်ွား နှ္  ော် 

ခန ကော်ခက  က ို 

က ညော်ထ မှနော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၃၇ သကော်မ ိုွား ( ) ဂ ပနော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁

အရပော်သ ွား 

(အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီ

အေ  ြို့   ပော်ခထ ကော်  သူ)

အ မော်အတ  ော်ွားဝ ော်ပစော် ဝခဗ  ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော်

 တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ ဝခဗ  ခက ွားရွ မှ NLD 

ပါတီက ို ခထ ကော်  ခသ  

ေနီွားခမ  ော်နှ္ နှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် ဦွားသကော်မ ိုွား 

(ခ ေါ်) ဂ ပနော် နှ္  ော် ခဒေါ်မ ိုွားတ ိုို့က ို 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ ခနအ မော်၌ 

ပစော် တော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါပစော် တော်မှုခကက   ော် ဦွားသကော်မ ိုွားသညော် 

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ခဒေါ်မ ိုွားသညော်

 လကော်ခမ  ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော် 

ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၃၈ ရ ဂ  ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား စန္ဒကူွားရပော်က ကော် တမူွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွားပမ  ြို့တ  ော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုရ ဂ  ွားသညော် 

သူ ယော်   ော်ွားအ မော်မှ ဖပနော်လ စဉော် 

က ော်ွားလှည ော်ခနသည ော် စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော်တ ိုွားက  

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ၎ ော်ွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ခဒသ  မ  ွားမှ 

ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ က ိုရ ဂ  ွား၏ 

 န္ဓ က ိုယော်၌ ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားအဖပ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားပါ 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၃၉ ထ နော်ွားဖမ  ော်န္ ို ော် က  ွား ၃၀ ဦွား    တူွား ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆရ လမော်ွားခဘွားတ  ော်ပစော်သတော်  ရ က သစော်ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က သစော်ခက ွားရွ မှ ဆ ို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ  ဆရ  

တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုထ နော်ွားဖမ  ော်န္ ို ော်က ို  စစော်တပော်မှ

 ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား လမော်ွားခဘွားတ  ော် ရ ိုကော်နှ္ကော် 

စစော်ခဆွား   ပပီွားခန ကော် ခန ကော်ခစ  နှ္  ော် 

ခန ကော်ခက  က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုထ နော်ွားဖမ  ော်န္ ို ော်သညော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ  လိုပော် နော်ွား လိုပော်က ို ော်သူဖေစော်ပပီွား

 ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ခနစဉော် ဆ ို ော်မှ ဆ  ထိုတော်က  

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၀၄၀ ခအ  ော်က ိုလ  ော် က  ွား ၃၆ ဦွားသ နော်ွားလ  ော် ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ စီွားပ  ွားခရွားလိုပော် နော်ွားရှ ော် ခဖမ ကော်ဒဂ ိုခဘလီတ တ ွားအနီွား ခတ  ော် ူ ပ  ူွား

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခဖမ ကော်ဒဂ ိုပမ  ြို့နယော်တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်တစော်စီွားက ို တ ွားဆီွားရ  

ရပော်တနို့ော်မခပွား၍ဟိုဆ ိုက  စစော်က ွားဖေ  ော် 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

ယ ဉော်ခမ  ော်ွားခနသည ော် က ိုခအ  ော်က ိုလ  ော်မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

က ွားခပေါ်တ  ော်လ ိုကော်ပါလ သည ော် 

အမ   ွားသမီွားတစော်ဦွားမှ  ခဖ ခထ ကော် နှ္  ော် 

ဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော် ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

စ ိုွားရ မော်ရသည ော် အခဖ အခနရှ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၄၁ ဦွားသူ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မှ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ     ပပီွား ခဒသ   

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် က ိုဦွားသူ၊ ဦွားခမ  ော်ခရွှေ နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော် ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော် အမ   ွားသ ွား တစော်ဦွား 

တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ 

၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုဦွားသူ နှ္ ော် 

ဦွားခမ  ော်ခရွှေတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ရ ိုကော်နှ္ကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား၊ ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ပပီွား

 စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

အမ   ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လညော်ပ ော်ွား၌ 

ဓ ွားဒဏော်ရ  နှ္  ော် ရ ော်ဘတော်က ို ဓ ွားဖေ  ော် 

ထ ိုွားထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွား နှ္  ော် လ  ော်အဂသါက ို 

ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၄၂ ခမ  ော်ခရွှေ က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မှ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ     ပပီွား ခဒသ   

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် က ိုဦွားသူ၊ ဦွားခမ  ော်ခရွှေ နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော် ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော် အမ   ွားသ ွား တစော်ဦွား 

တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ 

၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုဦွားသူ နှ္ ော် 

ဦွားခမ  ော်ခရွှေတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ရ ိုကော်နှ္ကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား၊ ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ပပီွား

 စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

အမ   ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လညော်ပ ော်ွား၌ 

ဓ ွားဒဏော်ရ  နှ္  ော် ရ ော်ဘတော်က ို ဓ ွားဖေ  ော် 

ထ ိုွားထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွား နှ္  ော် လ  ော်အဂသါက ို 

ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၄၃ အမညော်မသ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မှ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ     ပပီွား ခဒသ   

သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် က ိုဦွားသူ၊ ဦွားခမ  ော်ခရွှေ နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော် ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော် အမ   ွားသ ွား တစော်ဦွား 

တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ 

၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုဦွားသူ နှ္ ော် 

ဦွားခမ  ော်ခရွှေတ ိုို့၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ရ ိုကော်နှ္ကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွား၊ ဝမော်ွားဗ ိုကော်တ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ပပီွား

 စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

အမ   ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လညော်ပ ော်ွား၌ 

ဓ ွားဒဏော်ရ  နှ္  ော် ရ ော်ဘတော်က ို ဓ ွားဖေ  ော် 

ထ ိုွားထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွား နှ္  ော် လ  ော်အဂသါက ို 

ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

ခတ ြို့ရှ ရသညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၄၄ န္ ို ော်လ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၀+ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခရရှ ော်မခက ွားရွ အနီွားကျွနော်ွားတ

ခာာ 
ခရရှ ော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့မှ

 ခရရှ ော်ခက ွားရွ သ ိုို့ ဖပနော်လ ခသ  အသကော် ၂၀

 ခက  ော် အရွယော် က ိုန္ ို ော်လ ော်ွားထ နော်ွားနှ္  ော် 

က ိုေ ိုွားဖေြူတ ိုို့သညော် လမော်ွားတ  ော် 

ခပ  ကော်ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခရရှ ော်မ ခက ွားရွ ရှ  ကျွနော်ွားခတ အနီွား၌ 

ဖပနော်လညော် ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၄၅ ေ ိုွားဖေြူ က  ွား ၂၀+ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခရရှ ော်မခက ွားရွ အနီွားကျွနော်ွားတ

ခာာ 
ခရရှ ော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့မှ

 ခရရှ ော်ခက ွားရွ သ ိုို့ ဖပနော်လ ခသ  အသကော် ၂၀

 ခက  ော် အရွယော် က ိုန္ ို ော်လ ော်ွားထ နော်ွားနှ္  ော် 

က ိုေ ိုွားဖေြူတ ိုို့သညော် လမော်ွားတ  ော် 

ခပ  ကော်ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခရရှ ော်မ ခက ွားရွ ရှ  ကျွနော်ွားခတ အနီွား၌ 

ဖပနော်လညော် ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၄၆ ဖပညော်ကကီွား က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော်သတော်  ရ
ခတ  ော်ခလျှ  ော်ွားက 

ခာာွားရွ 
ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွား မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက

 မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခလျှ  ော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ရွ   မ  ွားက ို ပစော် တော်ရ မှ 

ညီအစော်က ို နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုဖမတော်စ ိုွား နှ္  ော် 

က ိုဖပညော်ကကီွားတ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၄၇ ဖမတော်စ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ပစော်သတော်  ရ
ခတ  ော်ခလျှ  ော်ွားက 

ခာာွားရွ 
ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွား မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက

 မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ခလျှ  ော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ရွ   မ  ွားက ို ပစော် တော်ရ မှ 

ညီအစော်က ို နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုဖမတော်စ ိုွား နှ္  ော် 

က ိုဖပညော်ကကီွားတ ိုို့က ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၄၈ ဘဝ ော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

ပစော်သတော်  ရ
ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့မှ ယမနော်ခနို့ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခနအ မော်မ  ွားက ို 

မီွားရ ှုြို့ေ ကော်ဆီွား   သည ော်အဖပ ော် ထ ကော်မခဖပွားဘ  

က နော်   သည ော် ခဒသ  ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ 

ဦွားဘဝ ော်ွားအ ွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၄၉ ဘီွားဘီွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မန္တခလွား-လ ွားရ ှုွား လမော်ွားမခပေါ် ပိုသ မော်ကကီွား မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပိုသ မော်ကကီွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ 

ရကော်၊ ည ၁၀ န ရီ နို့ော်က ဆ ို ော်ကယော်စီွားက  

ခနအ မော်သ ိုို့ ဖပနော်လ ခသ  လူ ယော် သ ိုွားဦွားသညော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

စ နော်ွားခရှြို့မှ ဖေတော်ခမ  ော်ွားသ  ွားသည ော်အတ ကော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော်

 ခမ  ော်ဘီွားဘီွားမှ  ခန ကော်ခက   နှ္  ော် ဆီွား  ိုက ို

 က ညော်ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားနှ္  ော်အတူဆ ို ော်ကယော်စီွားလ ခသ  

လူ ယော်တစော်ဦွားမှ မူ ခန ကော်ခက  က ို 

က ညော်ထ မှနော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၅၀ ရနော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁
အခထ ခထ အိုပော်   ပော်ခရွား

ဦွားစီွား  နစ ခရွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဘ ိုကက ွားခက ွားရွ က   ကော်ထ ို မ နော်

မ နော်ဖပညော်နယော်၊ က   ကော်ထ ိုပမ  ြို့နယော် 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်(NLD)ပါတီ 

အလိုပော်မှုခဆ  ော်အေ  ြို့ဝ ော် ခဒေါ်သီတ ခအွား၏ 

  ော်ပ နော်ွားဖေစော်သူ ဦွားရနော်န္ ို ော်ဦွားသညော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ရပပီွား ခလွားရကော်အကက  

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ က   ကော်ထ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဘ ိုကက ွားခက ွားရွ ၌ ခဒေါ်သီတ ခအွားက ို 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားရ  မခတ ြို့ရှ ခသ ခကက   ော် 

ဦွားရနော်န္ ို ော်ဦွားအ ွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၀၅၁ သနော်ွားခအွား က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD)
အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွား

လကော်ပ သ ိုွားပ ော်ခက ွား

ရွ 
ခဝါ ပ  ူွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခဝါပမ  ြို့နယော်၊ လကော်ပ သ ိုွားပ ော်ခက ွားရွ မှ ပမ  ြို့နယော်

 NLD ပါတီဝ ော် အသကော် ၆၀ အရွယော်ရှ  

ဦွားသနော်ွားခအွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား ခနို့တ  ော်ွား   ော်ွား

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားသနော်ွားခအွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို မ သ ွားစိုအ ွား

 အသ ခပွားဖ  ော်ွားမရှ ဘ  အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စိုမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော်

 သပဂဂ လော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၅၂ န္ ို ော်လ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD)
ခနအ မော်အတ  ော်ွား   ော်ပလူခက ွားရွ စလ ော်ွား မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စလ ော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီ (NLD)၏

 ပမ  ြို့နယော်အလိုပော်အမှုခဆ  ော်အေ  ြို့ဝ ော် 

ဦွားန္ ို ော်လ ော်ွားသညော် ဝနော်ရခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

  ော်ပလူခက ွားရွ ရှ  ခနအ မော်၌ ရှ ခနစဉော် ရ မ  ွားမှ

 ဝ ော်ခရ ကော်၍ ခသနတော်ဖေ  ော် 

အ  ကော်ခပါ ော်ွားမ  ွားစ  ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား ခဆွားရ ိုအခရ ကော်တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၅၃ သကော်လ  ော်ဦွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဘီ  ိုခက ွားရွ တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဘီ  ိုခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

က ိုသကော်လ  ော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသကော်လ  ော်ဦွားသညော် 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်ဟို စ ပော်စ   

တ ို ော်ကက ွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား စစော်တပော်မှ 

၎ ော်ွား၏ခနအ မော်၌ လ ခရ ကော် ေမော်ွားဆီွားစဉော် 

ထ ကော်ခဖပွားခသ ခကက   ော် ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွား 

ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ က ိုသကော်လ  ော်ဦွား၏

 ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို စစော်တပော်မှ 

ယူခဆ  ော်သ  ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၅၄ လူခအွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဘီ  ိုခက ွားရွ တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တ  ခတွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဘီ  ိုခက ွားရွ မှ ပရဟ တလိုပော်ခနသည ော် 

လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုလူခအွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် နှ္  ော် ရ မ  ွားက 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် ခနအ မော်၌ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား စကော်ခလှခပေါ်၌ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၀၅၅ ခသ  ော်ွားဖမ  ော် က  ွား ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ 
ခက  ကော်ဆညော်ခက 

ာွားရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခနအ မော်နှ္စော်လ ိုွားက ို 

မီွားရ ှုြို့   သည ော်အဖပ ော် 

ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားတ  ော်   ိုလ ှုခနသည ော်

 အသကော် ၅၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒသ   

ဦွားခသ  ော်ွားဖမ  ော်၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ခဒေါ်ခ   လှ နှ္  ော် အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့က ို PDF

 မ  ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို 

စ ပော်စ  က  ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၅၆ ခ   လှ မ ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ 
ခက  ကော်ဆညော်ခက 

ာွားရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခနအ မော်နှ္စော်လ ိုွားက ို 

မီွားရ ှုြို့   သည ော်အဖပ ော် 

ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားတ  ော်   ိုလ ှုခနသည ော်

 အသကော် ၅၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒသ   

ဦွားခသ  ော်ွားဖမ  ော်၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ခဒေါ်ခ   လှ နှ္  ော် အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့က ို PDF

 မ  ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို 

စ ပော်စ  က  ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၀၅၇ အမညော်မသ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ 
ခက  ကော်ဆညော်ခက 

ာွားရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခနအ မော်နှ္စော်လ ိုွားက ို 

မီွားရ ှုြို့   သည ော်အဖပ ော် 

ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားတ  ော်   ိုလ ှုခနသည ော်

 အသကော် ၅၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒသ   

ဦွားခသ  ော်ွားဖမ  ော်၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ခဒေါ်ခ   လှ နှ္  ော် အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့က ို PDF

 မ  ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို 

စ ပော်စ  က  ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၅၈ အမညော်မသ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ 
ခက  ကော်ဆညော်ခက 

ာွားရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ဆညော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခနအ မော်နှ္စော်လ ိုွားက ို 

မီွားရ ှုြို့   သည ော်အဖပ ော် 

ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားတ  ော်   ိုလ ှုခနသည ော်

 အသကော် ၅၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒသ   

ဦွားခသ  ော်ွားဖမ  ော်၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ခဒေါ်ခ   လှ နှ္  ော် အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့က ို PDF

 မ  ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို 

စ ပော်စ  က  ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၀၅၉ မ ော်ွားမ ော်ွား ( ) သကော်န္ ို ော်မ ော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခအွား  မော်ွားသ  စ ဖပခက ွားရွ 
ခအွား  မော်ွားသ  

စ ဖပခက ွားရွ 
ပမ   ော် မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၆ 

န ရီတ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပမ   ော်ပမ  ြို့နယော်၊ ခအွား  မော်ွားသ  

စ ဖပခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက   ော်

 ရွ   မ  ွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ က ိုမ ော်ွားမ ော်ွား( ) 

က ိုသကော်န္ ို ော်မ ော်ွားသညော် ခဖ ခထ ကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

မီွားရ ှုြို့၍ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

အသကော် ၁၃ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခနထကော်ဦွား နှ္  ော်

 အဖ  ွားကခလွားသူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်ထ နော်ွားဖမ  ော်သညော်လညော်ွား ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

က ညော်ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၆၀ ထ နော်ွားဖမ  ော် က  ွား

18 

နှ္စော်ခအ 

ကော်

အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခအွား  မော်ွားသ  စ ဖပခက ွားရွ 
ခအွား  မော်ွားသ  

စ ဖပခက ွားရွ 
ပမ   ော် မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၆ 

န ရီတ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပမ   ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခအွား  မော်ွားသ စ ဖပခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက   ော်

 ရွ   မ  ွားမှ  ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထ ကော်ခဖပွားရ မှ

 အသကော် ၁၃ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခနထကော်ဦွား 

နှ္  ော်  အဖ  ွားကခလွားသူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်ထ နော်ွားဖမ  ော်တ ိုို့သညော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား က ိုမ ော်ွားမ ော်ွား ( ) 

သကော်န္ ို ော်မ ော်ွားသညော် ခဖ ခထ ကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

မီွားရ ှုြို့၍ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၆၁ ခနထကော်ဦွား က  ွား ၁၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခအွား  မော်ွားသ  စ ဖပခက ွားရွ 
ခအွား  မော်ွားသ  

စ ဖပခက ွားရွ 
ပမ   ော် မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၆ 

န ရီတ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပမ   ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခအွား  မော်ွားသ စ ဖပခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက   ော်

 ရွ   မ  ွားမှ  ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထ ကော်ခဖပွားရ မှ

 အသကော် ၁၃ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခနထကော်ဦွား 

နှ္  ော်  အဖ  ွားကခလွားသူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်ထ နော်ွားဖမ  ော်တ ိုို့သညော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား က ိုမ ော်ွားမ ော်ွား ( ) 

သကော်န္ ို ော်မ ော်ွားသညော် ခဖ ခထ ကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

မီွားရ ှုြို့၍ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၆၂ စန္ဒ ဝ ော်ွား မ ၄၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁

 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားဖပ

ခာာ ကော်က  ွားအေ  ြို့၏ 

ခ  က ို ော်

ခတ  ော်ဘကော်ခက ွားရွ 
ခတ  ော်ဘကော်ခက ွား

ရွ 
ခပါကော် မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခတ  ော်ဘကော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

အရပော်ဝတော်မ  ွား ဝတော်ဆ ော်ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် ၁၀ 

ဦွားသညော် ခသနတော်ပစော်ခေ ကော်၍ 

ဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားခဖပ ကော်က  ွားအေ  ြို့၏ 

ခ  က ို ော်ဖေစော်သူ အသကော် ၄၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခဒေါ်စန္ဒ ဝ ော်ွားက ို ခ  က ပော် သ နော်ွား ၁၈၀ နှ္  ော်အတူ

 ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခဒေါ်စန္ဒ ဝ ော်ွားသညော် 

ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားခ ေါ်ခဆ  ော်  ရပပီွား   ော်ွားပ ော် 

အနီွားကပော်ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား ခန ကော်ခစ က ို

 က ညော်ဆနော်ထ မှနော်သဖေ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ   ော်ထ ကော်ပပီွား

 ခသဆ ိုွားရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၀၆၃ ခက  ော်မ ော်ွားဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား စကော်မှုေိုနော်ရပော်က ကော် ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့တ  ော် 

ခနထ ို ော်သည ော် အသကော် ၄၀ အရွယော် 

ဦွားခက  ော်မ ော်ွားဦွားသညော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ဦွားခက  ော်မ ော်ွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွားက ို 

မ သ ွားစိုထ အခကက  ော်ွားကက ွားလ ပပီွား 

၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ိုလညော်ွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၆၄ စ ိုွားခမ  ော်ခမ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
၁ ရပော်က ကော်၊ 

နယော်ခဖမ ၁၉
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့ရှ  

စစော်တပော်တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  

က ိုစ ိုွားခမ  ော်ခမ  ော်သညော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား

 သ ိုွားရကော်အကက  စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုစ ိုွားခမ  ော်ခမ  ော်အပါအဝ ော် 

လူ ယော် ခဖ  ကော်ဦွားက ို လကော်နကော်လိုပော်သညော်ဟို

 စ ပော်စ  က  စစော်သ ွားမ  ွားမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄

 ရကော်ခနို့တ  ော် ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့၌ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၀၆၅ သ နော်ွားစ ိုွားခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ိုွားည  ပမ  ြို့နယော် 

အခထ ခထ ဦွားစီွား  န 

ရ ိုွားအတ  ော်ွား

လကော်ပ တနော်ွား ပ  ူွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊

 လကော်ပ တနော်ွားပမ  ြို့နယော်မှ 

က ိုသ နော်ွားစ ိုွားခအ  ော်သညော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသ နော်ွားစ ိုွားခအ  ော်၏  န္ဓ က ိုယော်တ  ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ေူွားခယ  ော်ဒဏော်ရ မ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ိုွားည  ပမ  ြို့နယော်တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နို့ော်

 ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွား၏ခနအ မော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွား၏ 

လူယ ိုခသဆ ိုွားသ  ွား   က  သ ွားဖေစော်သူမှ  

ဒဏော်ရ ရရှ သ  ွား   သညော်။ 

အဆ ိုပါက စစနှ္  ော်စပော်လ ဉော်ွားပပီွား စကော်တ ော်ဘ လ 

၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် လကော်ပ တနော်ွားပမ  ြို့နယော်မှ 

က ိုသ နော်ွားစ ိုွားခအ  ော်နှ္  ော် ေနီွားဖေစော်သူအပါအဝ ော် 

ခဒသ   ၃၀  နို့ော်သညော် 

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၆၆ ရ ော်မ ော်ွား နို့ော်  (ခ ေါ်) ပ ော်အပော် က  ွား ၁၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ကဒကော် ယော်ထ နော်ခက ွားရွ 
ကဒကော် ယော်ထ နော်က 

ခာာွားရွ 
ခလ  ော်ွားလ ိုွား တနသသ ရီ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ကဒကော် ယော်ထ နော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၆ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ရ ော်မ ော်ွား နို့ော်  (ခ ေါ်) 

ပ ော်အပော်က ို အဆ ိုပါခက ွားရွ ရှ  

ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွား၌ တပော်စ  ထ ွားခသ  

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၆၇ ခအ  ော်သနော်ွားခေ ော် က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁
ခက   ော်ွားဆရ  

(မူလတနော်ွား)
ပမ  ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ ပမ  ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ ပမ  ြို့သစော်ရပော်က ကော် မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်၊ ည ၉ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ  ြို့သစော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ပမ  ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ မှ မူလတနော်ွားခက   ော်ွားဆရ 

 ဦွားခအ  ော်သနော်ွားခေ ော် နှ္  ော် အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ကိုလ ွားတ ိုို့သညော် ရွ ထ ပော်ရှ 

 ဆီဆ ို ော်၌ ဆ ို ော်ကယော်ဆီသ  ွားထည ော်စဉော် 

ရွ တ  ော်ရှ သည ော် Mytel တ ဝါတ ို ော်က ို 

ခစ   ော်ခနခသ  စစော်သ ွားမ  ွားမှ တ ွားဆီွား   ပပီွား 

ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ဦွားခအ  ော်သနော်ွားခေ ော်၏ လညော်ပ ော်ွားက ို

 အနီွားကပော် ပစော် တော်   ၍ ဖပ ော်ွားထနော်စ   ဒဏော်ရ  

ရရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားခအ  ော်သနော်ွားခေ ော်က ို ပမ  ြို့သစော်ခဆွားရ ိုက ို 

ပ ိုို့ခဆ  ော်   ပပီွား ထ ိုမှတစော်ဆ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ

 ၁၈ ရကော် န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ခနဖပညော်ခတ ော် 

ကိုတ ော် ၁၀၀၀ ခဆွားရ ိုက ို လွှ ခဖပ  ော်ွား   နော်၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၆၈ ခက  ော်ခက  ော် က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
အိုနော်ွားခတ ော် (၁) 

ရပော်က ကော်
ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွား မခက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်၊ ည ၁၀ 

န ရီ    နို့ော်တ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခတ  ော်တ  ော်ွားကကီွားပမ  ြို့တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

ဦွားခက  ော်ခက  ော်သညော် ခဆ မ   ွားတစော်ဦွား 

ခနထ ို ော်မခက  ော်ွား၍ ဆ ို ော်ကယော်ဖေ ော်  

သ  ွားခရ ကော်ကကည ော်ရှုစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား

 တစော်ညလ ိုွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ဦွားခက  ော်ခက  ော်၏ မ သ ွားစိုက ို 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ သည ော်အတ ကော် မ သ ွားစိုမှ

 ၎ ော်ွားအ ွား သ  ွားခရ ကော်ခ ေါ်ခဆ  ော်သည ော်အ ါ 

 အသကော်ရှ ခသွားခသ ော်လညော်ွား 

လ ိုွားဝမလှုပော်ရှ ွားန္ ို ော်ခသ ခကက   ော် 

မခက ွားခဆွားရ ိုက ို ပ ိုို့ခဆ  ော်   ခသ ော်လညော်ွား 

ယ ော်ွားခနို့တ  ော်ပ ော် ခဆွားရ ို၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။   

၁၀၆၉ စ ိုွားမ ော်ွားဦွား ( ) ခပါခကက  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်
စညော်ပ ော်ကကီွား (ခ ေါ်)

 လကော်ပ   ိုခက ွားရွ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

စညော်ပ ော်ကကီွား (ခ ေါ်) လကော်ပ   ိုခက ွားရွ မှ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏သတ ော်ွားခပွား တစော်ဦွား

 သတော်ဖေတော်     ရဖ  ော်ွားနှ္  ော်ပတော်သကော်၍ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့မှ 

ခက ွားရွ အတ  ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား 

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားစ ိုွားမ ော်ွားဦွား (ခ ေါ်) 

ခပါခကက  ော်၏ န ွားထ ော်က ို ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော်

 အမညော်မသ အမ   ွားသ ွားတစော်ဦွားသညော်လညော်ွား 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် ရွ အတ  ော်ွား ဝ ော်လ    နော်တ  ော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၇၀ က   ွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ သ ော်ွားအိုပော်ဆရ 
ခနအ မော်မီွားပ ှ မော်ွားရနော်သ  ွားစဉော်ပစော်

သတော်  ရ
ထနော်တလနော်    ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ  ြို့ခပေါ်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့မှ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော် ပစော် တော်ခသ ခကက   ော်

 လူခနအ မော်မ  ွား မီွားခလ  ော်ခနသည ော်အတ ကော်  

မီွားပ ှ မော်ွားသတော်ရနော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားခသ   

ထနော်တလနော်ရ ဖပည ော်နှ္စော်ဖ  ော်ွားအသ ော်ွားခတ ော်မှ 

သ ော်ွားအိုပော်ဆရ  Cung Biak Hmun 

(က  ြူွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား) သညော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

သ ော်ွားအိုပော်ဆရ  Cung Biak Hmun 

(က  ြူွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား) ၏ န ရီ နှ္  ော် ေိုနော်ွားအဖပ ော် 

လကော်ခ    ော်ွားက ိုဖေတော်၍  

မဂသလ လကော်စ ပော်က ိုပါ 

ယူခဆ  ော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၇၁ ဘ ို  ော် က  ွား ၇၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ 
န္  ွားထ ိုွားကကီွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

န္  ွားထ ိုွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ  

ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ  ော်ွား NLD ပါတီက ို

 ခထ ကော်  သည ော်ခနအ မော်အ ွား 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

အသကော်တစော်နှ္စော်   အရွယော် 

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မ သ ွားစိုဝ ော် 

 ါွားဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခလွားဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အသကော် 

တစော်နှ္စော်   အရွယော်ကခလွားမှ  ခပါ ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားအခရ ကော် တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၇၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဘ ို  ော်၊ အသကော် ၇၅ နှ္စော်အရွယော်

 ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက  ော် 



၁၀၇၂ သနော်ွား မ ၇၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ 
န္  ွားထ ိုွားကကီွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

န္  ွားထ ိုွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ  

ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ  ော်ွား NLD ပါတီက ို

 ခထ ကော်  သည ော်ခနအ မော်အ ွား 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

အသကော်တစော်နှ္စော်   အရွယော် 

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မ သ ွားစိုဝ ော် 

 ါွားဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခလွားဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အသကော် 

တစော်နှ္စော်   အရွယော်ကခလွားမှ  ခပါ ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားအခရ ကော် တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၇၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဘ ို  ော်၊ အသကော် ၇၅ နှ္စော်အရွယော်

 ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက  ော် 



၁၀၇၃ ခမ  ော်ထ နော်ွား က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ 
န္  ွားထ ိုွားကကီွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

န္  ွားထ ိုွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ  

ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ  ော်ွား NLD ပါတီက ို

 ခထ ကော်  သည ော်ခနအ မော်အ ွား 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

အသကော်တစော်နှ္စော်   အရွယော် 

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မ သ ွားစိုဝ ော် 

 ါွားဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခလွားဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အသကော် 

တစော်နှ္စော်   အရွယော်ကခလွားမှ  ခပါ ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားအခရ ကော် တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၇၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဘ ို  ော်၊ အသကော် ၇၅ နှ္စော်အရွယော်

 ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက  ော် 



၁၀၇၄ ခမ ော်ခ ွား မ ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ 
န္  ွားထ ိုွားကကီွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

န္  ွားထ ိုွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ  

ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ  ော်ွား NLD ပါတီက ို

 ခထ ကော်  သည ော်ခနအ မော်အ ွား 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

အသကော်တစော်နှ္စော်   အရွယော် 

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မ သ ွားစိုဝ ော် 

 ါွားဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခလွားဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အသကော် 

တစော်နှ္စော်   အရွယော်ကခလွားမှ  ခပါ ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားအခရ ကော် တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၇၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဘ ို  ော်၊ အသကော် ၇၅ နှ္စော်အရွယော်

 ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက  ော် 



၁၀၇၅ ေ  ထကော်ခမ ော် က  ွား တစော်နှ္စော်   အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ 
န္  ွားထ ိုွားကကီွား မန္တခလွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

န္  ွားထ ိုွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလျှ ော်ဖေြူ 

(အလယော်)ခက ွားရွ က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ  

ခသနတော်မ  ွားဖေ  ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ  ော်ွား NLD ပါတီက ို

 ခထ ကော်  သည ော်ခနအ မော်အ ွား 

ပစော် တော်   သည ော်အတ ကော် 

အသကော်တစော်နှ္စော်   အရွယော် 

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မ သ ွားစိုဝ ော် 

 ါွားဦွားက ို က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခလွားဦွားမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အသကော် 

တစော်နှ္စော်   အရွယော်ကခလွားမှ  ခပါ ော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားအခရ ကော် တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၇၆ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဘ ို  ော်၊ အသကော် ၇၅ နှ္စော်အရွယော်

 ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက  ော် 

၁၀၇၆ ဘခထ ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ပမ  ြို့ကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ပမ  ြို့ကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုဘခထ ော်သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွား 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်လ ခသ ခကက   ော် 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 



၁၀၇၇ ရ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရ စ နော်ွားခရှြို့ စ နော်ပနော်ွား မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော်၊ အမှတော် (၇) 

နယော်ခဖမရ စ နော်ွားတ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားထ ွားခသ  က ိုရ က ို 

ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ  ၂၄) ညခနက 

ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွား   ပပီွားခန ကော် က ိုရ  

ရ စ နော်ွားမှထ ကော်      နော်တ  ော် 

ထ ကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆ ိုက  

ရ တပော်ေ  ြို့မှပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စ နော်ွားပနော်ွားရပော်က ကော် 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုနှ္  ော်ပတော်သကော်ပပီွား သ သယဖေ  ော် 

က ိုရ က ို ေမော်ွားဆီွားထ ွားဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၇၈ စူွားရယော် က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခဒါ လ ိုကော်လ ော်ွားခဘ လ ိုွားက  ော်ွား

အနီွား
ေ လ  ွားခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ေ လ  ွားခက ွားရွ မှ က ိုစူွားရယော် နှ္  ော် 

က ိုခက  ော်လ ော်ွားပ ို ော်တ ိုို့သညော် 

စ ွားစရ မ  ွားသ  ွားခရ ကော်ဝယော်ယူစဉော် 

ခပ  ကော်ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ယမနော်ခနို့ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုစူွားရယော် နှ္  ော် က ိုခက  ော်လ ော်ွားပ ို ော်တ ိုို့ 

ခဒါ လ ိုကော်လ ော်ွား 

ခဘ လ ိုွားက  ော်ွားန ွားအခရ ကော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၇၉ ခက  ော်လ ော်ွားပ ို ော် က  ွား ၂၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၂ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခဒါ လ ိုကော်လ ော်ွားခဘ လ ိုွားက  ော်ွား

အနီွား
ေ လ  ွားခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ေ လ  ွားခက ွားရွ မှ က ိုစူွားရယော် နှ္  ော် 

က ိုခက  ော်လ ော်ွားပ ို ော်တ ိုို့သညော် 

စ ွားစရ မ  ွားသ  ွားခရ ကော်ဝယော်ယူစဉော် 

ခပ  ကော်ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ယမနော်ခနို့ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုစူွားရယော် နှ္  ော် က ိုခက  ော်လ ော်ွားပ ို ော်တ ိုို့ 

ခဒါ လ ိုကော်လ ော်ွား 

ခဘ လ ိုွားက  ော်ွားန ွားအခရ ကော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၈၀ ခပါကော်ကကီွား က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စ နော်ပနော်ွားတ ရ ိုွား ရှမော်ွားဝ ို ော်ွားရပော်က ကော် မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့၊ ရှမော်ွားဝ ို ော်ွားရပော်တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုခပါကော်ကကီွားက ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ သတ ော်ွားခပွားမှ 

တ ို ော်ကက ွားဖ  ော်ွားခကက   ော် စစော်သ ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားမ  ွားက စကော်တ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၊ ည ၁၂ န ရီ နို့ော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား စ နော်ပနော်ွားတ ရ ိုွားခပေါ်၌ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခပါကော်ကကီွား၏ ဦွားခ ါ ော်ွားတ  ော် 

ခသနတော်ဒဏော်ရ  နှ္  ော် လညော်ပ ော်ွားတ  ော် 

ဓ ွားဖေ  ော်လီှွားထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၈၁ စညော်သူခက  ော်ွားဖမတော် က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ တကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ ခနအ မော်အတ  ော်ွား

ခေယ  ခအ  ော်ခဖမ

လမော်ွား၊ ဟသသ ကိုနော်ွား

 ၁၉ ရပော်က ကော်

ပ  ူွား ပ  ူွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်၊ ည ၁၀ န ရီ နို့ော်က

 ခနအ မော်၌ ရ မ  ွားမှ ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား   ၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွား၊ ဝမော်ွားဗ ိုကော် နှ္ ော်  လကော်မ  ွားတ  ော် 

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ရရှ    ခသ  

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ  ူွားပမ  ြို့မှ 

န္ ို ော်  ခရွားတကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ 

က ိုစညော်သူခက  ော်ွားဖမတော်သညော် 

ပ  ူွားခဆွားရ ိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု  ယူခနစဉော် 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။   

က ိုစညော်သူခက  ော်ွားဖမတော်က ဆ ိုွားပပီွား 

တစော်န ရီ နို့ော်အကက တ  ော် ၎ ော်ွားနှ္  ော် 

မ   ော်ဖေစော်သူတ ိုို့ ခနထ ို ော်ရ  ခနအ မော်က ို ရ မ  ွားမှ

    တော်ပ တော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၈၂ ဖမ  ော်သနော်ွားဦွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ယဉော်ခပါ ော်တ ို ော်ခက ွားရွ 
ယဉော်ခပါ ော်တ ို ော်ခက ွား

ရွ 
ယ ော်ွားမ ပ ော် မခက ွား

ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ ရ ော်ခပါ ော်တ ို ော်ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်   ပပီွား  ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုဖမ  ော်သနော်ွားဦွားက ို ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်က  

ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်   သညော်ဟို သ ရှ ရသညော်။



၁၀၈၃
သနော်ွားထ နော်ွားဦွား ( ) 

မ ော်ွားက ိုသ နော်ွား ( ) ေကော်တီွား
က  ွား ၄၈ ဦွားသနော်ွားခအ  ော် ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်၊ ပရဟ တသမ ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ပ  ကိုနော်ွားရပော်က ကော် ခအ  ော်ခဖမသ စ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခအ  ော်ခဖမသ စ ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

NLD ပါတီဝ ော်၊ 

ပရဟ တသမ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

က ိုသနော်ွားထ နော်ွားဦွား ( ) က ိုမ ော်ွားက ိုသ နော်ွား ( ) 

က ိုေကော်တီွားက ို  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် ခနအ မော်၌ 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား   သညော်။ 

ထ ိုက  သ ိုို့ေမော်ွားဆီွားရ တ  ော် က ိုသနော်ွားထ နော်ွားဦွားအ ွား

 ဒူွားခထ ကော်  ို ော်ွားရ  က ိုသနော်ွားထ နော်ွားဦွားမှ  ၎ ော်ွား၏

  န္ဓ က ိုယော်ခကက  ော်  ဒူွားခထ ကော်၍ 

မရခကက  ော်ွားခဖပ ဆ ိုခသ ခကက   ော် ဒူွားခ ါ ော်ွားက ို

 ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော် တော်   ပပီွား ပါွား နှ္  ော် ခ ါ ော်ွားက ို 

ရ ိုကော်နှ္ကော်က  ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွားခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုသနော်ွားထ နော်ွားဦွား က ဆ ိုွားခကက  ော်ွားက ို 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၈၄ ထ နော်ွားလ ော်ွားခမ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မန္တခလွား

၁၀၈၅ စ ိုွားကကီွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မန္တခလွား

၁၀၈၆ ေ ော်လ ော်ွား က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ခဒါကော်တ ခဖမနီကိုနော်ွားတ တ ွားအနီွား ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စမော်ွားခ    ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခဖမနီကိုနော်ွား၌ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော် ၁ န ရီ ၃၀ မ နစော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားက လူ ယော်

 ခလွားဦွားက ို တ ိုကော် နော်ွားခပေါ်မှ ဆ       ပပီွား 

လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားတ  ော် 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား ဆရ ဝနော်

 ခဒါကော်တ ေ ော်လ ော်ွားနှ္  ော် ရနော်ကိုနော်ကိုတ ော် ၅၀၀

 ခဆွားရ ိုကကီွားမှ သူန ဖပ ဆရ မ 

မ  ော်  ော် က ယော်တ ိုို့ ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၀၈၇   ော်  ော် က ယော် မ ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ သူန ဖပ ခဖမနီကိုနော်ွားတ တ ွားအနီွား  ရမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စမော်ွားခ    ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခဖမနီကိုနော်ွား၌ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော် ၁ န ရီ ၃၀ မ နစော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားက လူ ယော်

 ခလွားဦွားက ို တ ိုကော် နော်ွားခပေါ်မှ ဆ       ပပီွား 

လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားတ  ော် 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား ဆရ ဝနော်

 ခဒါကော်တ ေ ော်လ ော်ွားနှ္  ော် ရနော်ကိုနော်ကိုတ ော် ၅၀၀

 ခဆွားရ ိုကကီွားမှ သူန ဖပ ဆရ မ 

မ  ော်  ော် က ယော်တ ိုို့ ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၈၈ လ နော်ွားဟိုနော်ွား က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ကနော်ပကော်လကော် 

ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်

ကမော်ွားခလ  ော်ွားခက ွား

ရွ 
ကနော်ပကော်လကော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါအရပော်သ ွားသ ိုွားဦွားမှ  

ကမော်ွားခလ  ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော်

 ဦွားလ နော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော်

 က ိုလ နော်ွားခအ  ော် နှ္  ော် ခက   ခတ ော်ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော် 

က ိုက ီွားအ မော်တ ိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်စ နော်ွားမှ ခက ွားရွ ရှ  ခနအ မော်က ို 

ရ ကခ ပစစညော်ွားမ  ွား သ  ွားခရ ကော် ယူခဆ  ော်စဉော် 

 ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၈၉ လ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ကနော်ပကော်လကော် 

ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်

ကမော်ွားခလ  ော်ွားခက ွား

ရွ 
ကနော်ပကော်လကော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါအရပော်သ ွားသ ိုွားဦွားမှ  

ကမော်ွားခလ  ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော်

 ဦွားလ နော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော်

 က ိုလ နော်ွားခအ  ော် နှ္  ော် ခက   ခတ ော်ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော် 

က ိုက ီွားအ မော်တ ိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်စ နော်ွားမှ ခက ွားရွ ရှ  ခနအ မော်က ို 

ရ ကခ ပစစညော်ွားမ  ွား သ  ွားခရ ကော် ယူခဆ  ော်စဉော် 

 ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၀၉၀ က မော်အ မော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ကနော်ပကော်လကော် 

ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်

ခက   ခတ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ကနော်ပကော်လကော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါအရပော်သ ွားသ ိုွားဦွားမှ  

ကမော်ွားခလ  ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော်

 ဦွားလ နော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော်

 က ိုလ နော်ွားခအ  ော် နှ္  ော် ခက   ခတ ော်ခက ွားရွ မှ 

အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက  ော်အရွယော် 

က ိုက ီွားအ မော်တ ိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်စ နော်ွားမှ ခက ွားရွ ရှ  ခနအ မော်က ို 

ရ ကခ ပစစညော်ွားမ  ွား သ  ွားခရ ကော် ယူခဆ  ော်စဉော် 

 ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က  ော်ွားသစော်တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၀၉၁ စ ိုွားန္ ို ော်လ ော်ွား က  ွား ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်

ခက ွားရွ ၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ 

အိုပော်စို

ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား  

၎ ော်ွားတ ိုို့ေမော်ွားဆီွားသ  ွားသည ော် လူ ယော် 

သ ိုွားဦဖေစော်ခသ  က ိုစ ိုွားန္ ို ော်လ ော်ွား၊ က ိုစ ိုွားန္ ို ော်ထ နော်ွား 

နှ္  ော် က ိုခက  ော်တ ိုို့က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၀၉၂ စ ိုွားန္ ို ော်ထ နော်ွား က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁

ခက   ော်ွားသ ွား၊ သ သ   

(ခန ကော်ဆ ိုွားနှ္စော်)၊ 

မ ိုရွ တကကသ ိုလော်

ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်

ခက ွားရွ ၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ 

အိုပော်စို

ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား  

၎ ော်ွားတ ိုို့ေမော်ွားဆီွားသ  ွားသည ော် လူ ယော် 

သ ိုွားဦဖေစော်ခသ  က ိုစ ိုွားန္ ို ော်လ ော်ွား၊ က ိုစ ိုွားန္ ို ော်ထ နော်ွား 

နှ္  ော် က ိုခက  ော်တ ိုို့က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၉၃ ခက  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်

ခက ွားရွ ၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ 

အိုပော်စို

ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ဘနို့ော်ခဘ ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

ဘနို့ော်ခဘ ွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား  

၎ ော်ွားတ ိုို့ေမော်ွားဆီွားသ  ွားသည ော် လူ ယော် 

သ ိုွားဦဖေစော်ခသ  က ိုစ ိုွားန္ ို ော်လ ော်ွား၊ က ိုစ ိုွားန္ ို ော်ထ နော်ွား 

နှ္  ော် က ိုခက  ော်တ ိုို့က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၀၉၄ သနော်ွားထ ိုကော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား သ စညော်စ ဖပသ  ဂ  ော်ွား
သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ  

အထကော်တနော်ွားခက   ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား တပော်စ     ပပီွား

 ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ရ ဝနော်ထမော်ွား က ိုခေ ော်မ   ွားထ ဋော်

 နှ္  ော် ရွ သ ွား က ိုသနော်ွားထ ိုကော်ခအ  ော်တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   က  သ  ဂ  ော်ွားကိုနော်ွားသ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၀၉၅ ခေ ော်မ   ွားထ ဋော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ CDM ရ ဝနော်ထမော်ွား သ စညော်စ ဖပသ  ဂ  ော်ွား
သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ  

အထကော်တနော်ွားခက   ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား တပော်စ     ပပီွား

 ခက ွားရွ အတ  ော်ွားရှ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ရ ဝနော်ထမော်ွား က ိုခေ ော်မ   ွားထ ဋော်

 နှ္  ော် ရွ သ ွား က ိုသနော်ွားထ ိုကော်ခအ  ော်တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   က  သ  ဂ  ော်ွားကိုနော်ွားသ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၀၉၆ ခက  ော်ခ ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်က  ော်ွားအတ  ော်ွား
သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ စညော်စ ဖပခက ွားရွ  

အထကော်တနော်ွားခက   ော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား တပော်စ     ပပီွား

 လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော် 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားခက  ော်ခ ွားသညော် 

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၀၉၇ ကကီွားခက  ော် က  ွား ၇၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ တ  ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့ က အသကော် ၇၀ အရွယော်ရှ  

ဦွားကကီွားခက  ော်သညော် ခနအ မော်အတ  ော်ွား၌ ရှ ခနစဉော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် ရ ော်ဘတော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၀၉၈ စ ိုွားမ ိုွားခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မှနော်ခတ ခက ွားရွ မှနော်ခတ ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  မှနော်ခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုစ ိုွားမ ိုွားခအ  ော် နှ္  ော် 

က ိုမ   ွားဖမ  ော်ခအ  ော်တ ိုို့ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော်အဖပ ော် ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်မှ 

လ ခရ ကော်တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခဆွားမှြူွား တစော်ဦွားလညော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၀၉၉ အမညော်မသ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ CDM ခဆွားမှြူွား မှနော်ခတ ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  မှနော်ခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုစ ိုွားမ ိုွားခအ  ော် နှ္  ော် 

က ိုမ   ွားဖမ  ော်ခအ  ော်တ ိုို့ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော်အဖပ ော် ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်မှ 

လ ခရ ကော်တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခဆွားမှြူွား တစော်ဦွားလညော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၀၀ မ   ွားဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မှနော်ခတ ခက ွားရွ မှနော်ခတ ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  မှနော်ခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုစ ိုွားမ ိုွားခအ  ော် နှ္  ော် 

က ိုမ   ွားဖမ  ော်ခအ  ော်တ ိုို့ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော်အဖပ ော် ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်မှ 

လ ခရ ကော်တ မော်ွားခရှ  ော်ခနခသ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခဆွားမှြူွား တစော်ဦွားလညော်ွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၀၁ ဘတော်    က  ွား ၃၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လ ပော်   ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ပနော်ွားရ ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ပနော်ွားရ ခက ွားရွ မှ ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုဘတော်    က ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ ပစော်သတော်   ပပီွား 

၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆

 ရကော်ခနို့တ  ော် ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုဘတော်    သညော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်မ  ွားက ို ထမ ော်ွား  ကော်ခကျွွားခနသူ

 တစော်ဦွားဖေစော်သညော်။

၁၁၀၂ မ ဘ ို က  ွား ၉ ဦွားတနော်ဂ ိုွား ၂၇ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား မနော် ါွားခက ွားရွ မ ိုွားက ိုွား ရှမော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် ခလ ကော်က ို ော်အခဖ စ ိုကော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်လ ိုကော်ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

မ ိုွားက ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ မနော် ါွားခက ွားရွ ရှ  

ခနအ မော်တစော်လ ိုွားခပေါ်က ို က ခရ ကော်ခပါကော်က     

 ခသ ခကက   ော် အသကော် ၉ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်မ ဘ ို နှ္  ော် ၎ ော်ွား၏မ   ော်ဖေစော်သူတ ိုို့ 

ထ   ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ    သညော်။ ဒဏော်ရ  

ဖပ ော်ွားထနော်ခသ  ခမ  ော်မ ဘ ိုမှ  

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကန် ေ့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၀၃ ရ န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၂၈ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခ    ော်ွားခတ  ော်တ တ ွားဂ တော် ခ ါေ ခရွား မ နော်

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့၊ ည ၇ 

န ရီခက  ော် နို့ော်တ  ော် မ နော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခ ါေ ပမ  ြို့မှ က ိုရ န္ ို ော်ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ခရွားပမ  ြို့ ခ    ော်ွားခတ  ော်တ တ ွားဂ တော်တ  ော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ က ိုရ န္ ို ော်ဦွား

 သညော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သူဖေစော်ပပီွား

 ယ ော်ွားခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ခနအ မော်မှ 

တစော်ဦွားတညော်ွား ထ ကော်   သ  ွားရ မှ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 က ိုရ န္ ို ော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို မ သ ွားစိုထ  

ဖပနော်လညော်မခပွားအပော်ဘ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ သပဂဂ လော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၀၄ လ ော်ွားပ ို ော်စ ိုွား က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၀ စကော်တ ော်ဘ  ၂၁ ၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
အ ော်ဂ  ော်နီယ  

ခက   ော်ွားသ ွား
နနော်ွားတ  ော်ွားစစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ပ ဉော်ွားမန ွား ခနဖပညော်ခတ ော်

ခနဖပညော်ခတ ော်နှ္  ော် မန္တခလွား 

ဆန္ဒဖပသပ တော်စစော်ခကက  ော်ွားမ  ွားတ  ော် 

ဦွားခဆ  ော်   သူတစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

ခက  ကော်ဆညော်နညော်ွားပည  တကကသ ိုလော်မှ 

ခန ကော်ဆ ိုွားနှ္စော် အ ော်ဂ  ော်နီယ ခက   ော်ွားသ ွား 

က ိုလ ော်ွားပ ို ော်စ ိုွားသညော် 

မန္တခလွားနနော်ွားတ  ော်ွားစစော်ခကက ခရွား၌ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့က 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုလ ော်ွားပ ို ော်စ ိုွားသညော် စကော်တ ော်ဘ လ ၃၀ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား 

၎ ော်ွားက ဆ ိုွား   ဖ  ော်ွားက ို ၁၈ ရကော်အကက  

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ  ော်မှ 

သ ရှ    ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၀၅ မ   ွားသန္တ လ ှု ော်  ၅ ဦ်း  ှိ ်းနှိိုငော် ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ အရ ော်သ ်း   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  လယော်ခတ အတ  ော်ွား

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွား   သူမ  ွားမှ  အသကော်

 ၅ နှ္စော်အရွယော် မမ   ွားသန္တ လ ှု ော်၊ က ိုထ နော်ွားစီ၊ 

က ိုခအ  ော်ဦွား၊ ဦွားပို     နှ္  ော် 

ခဒေါ်ပိုတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၀၆ ထ နော်ွားစီ က  ်း ၃၀ ဦ်းထ ွော််း ကညော် ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ အရ ော်သ ်း   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  လယော်ခတ အတ  ော်ွား

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွား   သူမ  ွားမှ  အသကော်

 ၅ နှ္စော်အရွယော် မမ   ွားသန္တ လ ှု ော်၊ က ိုထ နော်ွားစီ၊ 

က ိုခအ  ော်ဦွား၊ ဦွားပို     နှ္  ော် 

ခဒေါ်ပိုတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၀၇ ခအ  ော်ဦွား က  ်း ၂၈ ဦ်းဝ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ အရ ော်သ ်း   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  လယော်ခတ အတ  ော်ွား

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွား   သူမ  ွားမှ  အသကော်

 ၅ နှ္စော်အရွယော် မမ   ွားသန္တ လ ှု ော်၊ က ိုထ နော်ွားစီ၊ 

က ိုခအ  ော်ဦွား၊ ဦွားပို     နှ္  ော် 

ခဒေါ်ပိုတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၀၈ ပို    က  ်း ၃၃ ဦ်းတငော် ငော််း ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ အရ ော်သ ်း   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  လယော်ခတ အတ  ော်ွား

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွား   သူမ  ွားမှ  အသကော်

 ၅ နှ္စော်အရွယော် မမ   ွားသန္တ လ ှု ော်၊ က ိုထ နော်ွားစီ၊ 

က ိုခအ  ော်ဦွား၊ ဦွားပို     နှ္  ော် 

ခဒေါ်ပိုတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၀၉ ပို  ဦ်းတငော်ဖအ ငော် ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ ၁ ဖအ ကော်တှိိုဘ  ၂၁ အရ ော်သ ်း   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ   ဉဖထ ငော်ဖက ်းရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွားက ို 

လ ိုကော်လ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  လယော်ခတ အတ  ော်ွား

 က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွား   သူမ  ွားမှ  အသကော်

 ၅ နှ္စော်အရွယော် မမ   ွားသန္တ လ ှု ော်၊ က ိုထ နော်ွားစီ၊ 

က ိုခအ  ော်ဦွား၊ ဦွားပို     နှ္  ော် 

ခဒေါ်ပိုတ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၁၀ တ ော်လ ော်ွားခအွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ 

မ ိုွားစစော်ခက ွားရွ  

အခန ကော်ဘကော်ရှ  

ခတ အတ  ော်ွား

ခ ါ ော်လမော်ေူွား ခရွှေကူ က   ော်

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂ ရကော်ခနို့တ  ော် ၃၆၉ 

တပော်ရ ော်ွားမှ ဗ ြူဟ မှြူွား 

ဗ ိုလော်မှြူွားခက  ော်ဝ ော်ွားထ နော်ွားနှ္  ော်အေ  ြို့မှ 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားက ို မ ိုွားစစော်ခက ွားရွ ၌ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ ထ ိုအ   နော်ကတညော်ွားက 

ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားနှ္  ော်အဆကော်အသ ယော်မရရှ ခတ

ာ ာ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားက ို အဆ ိုပါခက ွားရွ  

အခန ကော်ဘကော်ရှ  ခတ အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

ခ ေါ်ခဆ  ော်က  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ခသ ခကက   ော် 

ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားမှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားတ ော်လ ော်ခအွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ိုလညော်ွား 

ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၁၁၁ စ နော်ပ ို က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ မှ ခဒသ   က ိုခအ  ော်ပေ  ွား၊

 က ိုခအ  ော်ဖမ  ော်စ ိုွားနှ္  ော် ဦွားစ နော်ပ ိုတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ဝမော်ွားလျှ ွားခမှ ကော်  ို ော်ွားက  ဦွားခ ါ ော်ွားမ  ွားက ို 

   နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ယ ော်ွားခနို့န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော်အတ ကော် 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားန ွားရှ  

ခက ွားရွ မ  ွားမှ ခဒသ  မ  ွားမှ  

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနကကရပပီွား အဆ ိုပါရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားမှ  စစော်သ ွားမ  ွားဖပနော်လညော် 

ထ ကော်   ပပီအထ ော်နှ္  ော် န္  ွားစ ခကျွွားရနော် 

ခနအ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၁၂ ခအ  ော်ဖမ  ော်စ ိုွား ( ) ဘ ဂ  က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ မှ ခဒသ   က ိုခအ  ော်ပေ  ွား၊

 က ိုခအ  ော်ဖမ  ော်စ ိုွားနှ္  ော် ဦွားစ နော်ပ ိုတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ဝမော်ွားလျှ ွားခမှ ကော်  ို ော်ွားက  ဦွားခ ါ ော်ွားမ  ွားက ို 

   နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ယ ော်ွားခနို့န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော်အတ ကော် 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားန ွားရှ  

ခက ွားရွ မ  ွားမှ ခဒသ  မ  ွားမှ  

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနကကရပပီွား အဆ ိုပါရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားမှ  စစော်သ ွားမ  ွားဖပနော်လညော် 

ထ ကော်   ပပီအထ ော်နှ္  ော် န္  ွားစ ခကျွွားရနော် 

ခနအ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၁၃ ခအ  ော်ပေ  ွား က  ွား ၃၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ ခငော်ဦ်း စစော်ကှိိုငော််း

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ မှ ခဒသ   က ိုခအ  ော်ပေ  ွား၊

 က ိုခအ  ော်ဖမ  ော်စ ိုွားနှ္  ော် ဦွားစ နော်ပ ိုတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ဝမော်ွားလျှ ွားခမှ ကော်  ို ော်ွားက  ဦွားခ ါ ော်ွားမ  ွားက ို 

   နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ယ ော်ွားခနို့န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ  

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော်အတ ကော် 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားန ွားရှ  

ခက ွားရွ မ  ွားမှ ခဒသ  မ  ွားမှ  

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနကကရပပီွား အဆ ိုပါရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားမှ  စစော်သ ွားမ  ွားဖပနော်လညော် 

ထ ကော်   ပပီအထ ော်နှ္  ော် န္  ွားစ ခကျွွားရနော် 

ခနအ မော်သ ိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၁၄ ခက  ော်ခေ  နို့ော် က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
ခဒသ  က က ယော်ခရွားအ

ေ  ြို့
ေ ိုဝ ော်တပော်ခက ွားရွ ဝကော်လကော် စစော်ကှိိုငော််း

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ခဒသ  က က ယော်ခရွားအေ  ြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ 

ခဒသ  လူ ယော် က ိုခက  ော်ခေ  နို့ော်က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၁၅ သိုတခအ  ော် က  ွား ၂၁ ဦွားခရ  ၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ တကကသ ိုလော်ခက   ော်ွားသ ွား Date လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်
အမှတော် (၇)၊ 

 ါွားရ ဖပည ော်ရပော်က ကော်
ခရစကက   ဖက်ွး

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝကော်လကော် 

PDF တပော်ေ  ြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ ခဒသ  လူ ယော်

 က ိုခက  ော်ခေ  နို့ော်က ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၁၆
ခအ  ော်ခက  ော်ခက  ော် ( ) 

ခအ  ော်ခအ  ော်
က  ွား ၂၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ပရဟ တသမ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ရ ပော်သ ရပော်က ကော် လှညော်ွားကူွား ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လှညော်ွားကူွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ရ ပော်သ ရပော်က ကော်တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

ပရဟ တသမ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ 

က ိုခအ  ော်ခက  ော်ခက  ော် ( ) ခအ  ော်ခအ  ော်က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

အလ နော်အမ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်

 က ိုခအ  ော်ခက  ော်ခက  ော်မှ  ခအ ကော်တ ိုဘ လ

 ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား  

သ ရှ ရသညော်။

၁၁၁၇ ထ နော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ    ော်ခက ော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၆ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်   ခသ  လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

ခနအ မော်မ  ွားခပေါ် 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားထ နော်ွားခအ  ော်မှ  

လကော်နညော်ကကီွားက ညော်စထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ကခလွား နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရှစော်ဦွား ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။

၁၁၁၈ သ နော်ွားခေ ော် က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ က ြူရှ ော်ဆရ လမ ို ော်ွားခက ွားရွ 

ခတ  ော်ကနော်ခက ွားရွ

ာ အိုပော်စို၊ 

က ော်ွားခက ွားရွ 

မတတရ မန္တခလွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၆ ရကော်ခနို့၊ ညခန ၅ 

န ရီအ   နော်တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ ခတ  ော်ကနော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊

 က ော်ွားခက ွားရွ မှ 

ထူွား ျွနော်ခအ  ော်ပည ခရွားခဘ ော်ဒါက ို 

တညော်ခထ  ော်သူတစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

က ြူရှ ော်ဆရ  ဦွားသ နော်ွားခေ ော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားမှ 

မတတရ ပမ  ြို့အဝ ော်စစော်ခဆွားဂ တော်၌ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် သတော်ဖေတော်   ပပီွား 

၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

လမ ို ော်ွားခက ွားရွ အနီွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၁၁၉ ခေ ော်မ   ွားထ နော်ွား ( ) ခပါကော်စီ က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား အ ော်ွားတ နော်ခက ွားရွ ထီွား      ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား      ော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားက 

ခဒသ  ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားအေ  ြို့ (PDF)၏

 အေ  ြို့ဝ ော်ဟူခသ  သ သယဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  အသကော် ၂၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုခေ ော်မ   ွားထ နော်ွား ( ) 

ခပါကော်စီသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရခသ ခကက   ော် 

ယ ော်ွားခနို့ ည ၈ န ရီဝနော်ွားက  ော်၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။   

က ိုခေ ော်မ   ွားထ နော်ွား ( ) ခပါကော်စီသညော် 

ထီွား      ော်ပမ  ြို့နယော်၊ အ ော်ွားတ နော်ခက ွားရွ တ  ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆ ို ော်ေ   ော်ထ ွားသူဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။     

၁၁၂၀ ခက  ော်ဟ နော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်သတော်

ဖေတော်  ရ
စ ဖပ ၆ မ ို ော် ခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ စ ဖပ ၆ 

မ ို ော်ခက ွားရွ တ  ော် ရ ကခ ယူရနော် ဖပနော်လ ခသ  

စစော်ခဘွားခရှ  ော် ညီအစော်က ိုနှ္စော်ဦွား ဖေစော်ကကသည ော် 

ဦွားခက  ော်ဟ နော်ွားနှ္  ော် က ိုခဒါမ နစော်တ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား ပစော်သတော်   ရ  ဦွားခက  ော်ဟ နော်ွားမှ 

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား က ို ခဒါမ နစော်မှ  ဦွားခ ါ ော်ွားတ  ော်

 ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၂၁ သ နော်ွားခေ ော် က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ လမော်ွားတ  ော်ပစော် တော်သတော်ဖေ

တော်  ရ
သနော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

တညော်ပ ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

သနော်ွားခတ ခက ွားရွ တ  ော် ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၉

 ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက ခက ွားရွ  

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားသပ တော်စစော်ခကက 

 ော်ွားက ို ဦွားခဆ  ော်ခနသူ တစော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

က ိုသ နော်ွားခေ ော်နှ္  ော် ရွ သ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

အ ော်အ ွားအမ  ွားအဖပ ွားဖေ  ော် 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား 

ရ ိုကော်နှ္ကော်စစော်ခဆွား   ပပီွားခန ကော် 

လကော်ထ တော် တော်ပပီွား ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် တ ော်၍ 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

လမော်ွားတ  ော် ဆ ို ော်ကယော်ခဆ   ော်သည ော်အတ ကော် 

ဆ ို ော်ကယော်ခပေါ်မှ ဖပ တော်က သ  ွားခသ  

က ိုသ နော်ွားခေ ော်က ို ထ ကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆ ိုက  

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၂၂
ဝ ော်ွားထကော်ခက  ော် ( ) 

က ိုထကော်
က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD)
က သ ကကီွားခက ွားရွ ၊ က သ ကကီွားခက ွားရွ ၊ ပ   ော်ဖေြူ မခက ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၂ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပ   ော်ဖေြူပမ  ြို့နယော်၊ 

က သ ကကီွားခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်ခသ  

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီဝ ော်(NLD)

မ  ွားဖေစော်ကကသည ော် က ိုဝ ော်ွားထကော်ခက  ော် ( ) 

က ိုထကော်၊ က ိုစ ိုွားလ  ော်ဦွားနှ္  ော် 

က ိုသနော်ွားလ  ော်ဖမ  ော်တ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား   ခသ ခကက   ော် 

က ိုဝ ော်ွားထကော်ခက  ော်မှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ က နော်အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားမှ  

ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၂၃ သီဟခအ  ော် က  ွား ၁၁ ဦွားလ ော်ွားထ နော်ွား ၁၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခရ ော်ဘ အလိုပော်ရ ို လ ိုွားခေ ခက ွားရွ ခက  ခသ  ော်ွား တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခက  ခသ  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ လ ိုွားခေ ခက ွားရွ တ  ော်

 ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ 

န ရီ နော်ို့က ခရ ော်ဘ အလိုပော်ရ ိုတစော် ိုက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

အဆ ိုပါအလိုပော်ရ ိုတ  ော် ေ  ော်နှ္  ော်အတူ 

အလိုပော်ကူညီလိုပော်က ို ော်ခနသည ော် အသကော် ၁၁ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်သီဟခအ  ော်မှ  ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို

 က ညော်ထ မှနော်က  ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

ခမ  ော်သီဟခအ  ော်၏ ေ  ော်ဖေစော်သူ 

က ိုလ ော်ွားထ နော်ွားမှ လညော်ွား 

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

အဆ ိုပါအလိုပော်ရ ိုတ  ော် 

အလိုပော်လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် ခက ွားရွ သ ွား ၂၀ 

ဦွားက ိုလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၂၄ ခထ  ော်လ နော်မ နော် က  ွား ၂၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ေလမော်ွားထ ော်ွားရူွားစ နော်ွားအနီွား သူေယော်ခက ွားရွ ေလမော်ွား    ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သူေယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော်

 အသကော် ၂၉ နှ္စော်အရွယော် ခထ  ော်လ နော်မ နော်နှ္  ော်

 အသကော် ၃၄ နှ္စော်အရွယော် 

ဆလ ို ော်ွားခထ  ော်ခနခမ တ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော်သတော်   ပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

လမော်ွားခဘွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခထ  ော်လ နော်မ နော်တ  ော် မ ကော်လ ိုွား၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားသညော်က ို ခတ ြို့ရှ ရပပီွား

 ဆလ ို ော်ွားခထ  ော်ခနခမ တ  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ  ခလွား  ကော်က ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၂၅ ဆလ ို ော်ွားခထ  ော်ခနခမ က  ွား ၃၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ေလမော်ွားထ ော်ွားရူွားစ နော်ွားအနီွား သူေယော်ခက ွားရွ ေလမော်ွား    ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သူေယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော်

 အသကော် ၂၉ နှ္စော်အရွယော် ခထ  ော်လ နော်မ နော်နှ္  ော်

 အသကော် ၃၄ နှ္စော်အရွယော် 

ဆလ ို ော်ွားခထ  ော်ခနခမ တ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော်သတော်   ပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

လမော်ွားခဘွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခထ  ော်လ နော်မ နော်တ  ော် မ ကော်လ ိုွား၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားသညော်က ို ခတ ြို့ရှ ရပပီွား

 ဆလ ို ော်ွားခထ  ော်ခနခမ တ  ော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ  ခလွား  ကော်က ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၂၆ အ သကော်ပ ို ော် မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား

ဟသသ တ 

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားတ  ော်က ဆ ိုွား

သညော်

  ယော်ရီလမော်ွား အဂသပူ ဧရ ဝတီ

ဧရ ဝတီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဟသသ တပမ  ြို့တ  ော် 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် သ သယဖေ  ော်

 ေမော်ွားဆီွားစစော်ခဆွားဖ  ော်ွား  ခနရခသ  

အဂသပူပမ  ြို့နယော်မှ မအ သကော်ပ ို ော်သညော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၂၇ ေ ော်က ိုလ ှု ော် က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ  ော်ယ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ အိုဥော်ဆညော်ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ 

န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ ခည  ော်က ို ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

လကော်နကော်ကကီွားဖေ  ော်ပစော် တော်ခသ ခကက   ော် 

လယော်ထ နော်ခနသည ော် ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အိုဥော်ဆညော်ခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် 

က ိုေ ော်က ိုလ ှု ော်မှ  လကော်နကော်ကကီွားက ညော် 

ထ မှနော်ပပီွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၂၈ မ ော်ွားမ ော်ွားစ ိုွား က  ွား ၃၃ ဦွားစ ိုွားပ ို ော် ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၇ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
ခလခကက  ော်ွားအ ော်ဂ  ော်နီ

ယ 
အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော် ရနော်ကိုနော်

Air KBZ  ခလခကက  ော်ွားလ ို ော်ွားမှ  

ခလယ ဉော်တစော်စီွား၏ Pitot tube အတ  ော်ွား 

သစော်ရွကော်မ  ွား ထည ော်သ  ော်ွား   သည ော်ဖေစော်စဉော်နှ္  ော် 

ဆကော်စပော်၍ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏  

စ ပော်စ  ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  

ခလခကက  ော်ွားအ ော်ဂ  ော်နီယ  

က ိုမ ော်ွားမ ော်ွားစ ိုွားသညော် 

က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားခသ ခကက   ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အ ော်ွားစ နော်ခထ  ော်တ  ော်ွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၂၉ သနော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ခအ ကော်တ ိုဘ ၁၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားတ  ော် ပစော်သတော်  ရ
က ော်ွားမ နော်ခတ ော်ခက ွား

ရွ 
ခ    ော်ွားဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခ    ော်ွားဦွားပမ  ြို့နယော်၊

 က ော်ွားမ နော်ခတ ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

ဦွားသနော်ွားန္ ို ော်သညော် ခနအ မော်ရှ  သစော်ပ ော်အ ွား 

 ိုတော်ရနော် သစော် ိုတော်သမ ွားက ို 

သ  ွားခရ ကော်ခ ေါ်ယူစဉော် လမော်ွား၌ 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့၏ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွားက ို 

     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၃၀ ရ ို လော်က  ြူ က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဟ ွား ါွား    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ဟ ွား ါွားပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ တစော်လနီွားပါွားကက  

ေမော်ွားဆီွား   ပော်ခနှ္  ော်ထ ွားသည ော် 

က ိုရ ို လော်က  ြူွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဟ ွား ါွားပမ  ြို့၊ နီှ္ွားရ လ နော်သ ရော်ရပော်က ကော်၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွားရ  က ိုရ ို လော်က  ြူွားအပါအဝ ော် 

လူ ယော်  ါွားဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

သ သယဖေ  ော် ေမော်ွားဆီွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၁၃၁ ပ ို ော်ေ ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်
ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ

ာ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် ရွ   မ  ွားမှ  

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သ ိုို့ ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား

 အဆ ိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထ ကော်   နော်တ  ော် 

ရွ ဖပ ော်၌ရှ ခနသည ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ

 ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  က ိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပ ို၊ 

ဦွားသ ခဆ ၊ က ိုခဆ လ ှု ော်ဦွားနှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် က ို  ပော်ဖပ ွား

 တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၃၂ သ ခဆ က  ွား ၅၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်
ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ

ာ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် ရွ   မ  ွားမှ  

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သ ိုို့ ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား

 အဆ ိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထ ကော်   နော်တ  ော် 

ရွ ဖပ ော်၌ရှ ခနသည ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ

 ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  က ိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပ ို၊ 

ဦွားသ ခဆ ၊ က ိုခဆ လ ှု ော်ဦွားနှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် က ို  ပော်ဖပ ွား

 တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၃၃   ပော်ဖပ ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်
ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ

ာ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် ရွ   မ  ွားမှ  

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သ ိုို့ ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား

 အဆ ိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထ ကော်   နော်တ  ော် 

ရွ ဖပ ော်၌ရှ ခနသည ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ

 ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  က ိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပ ို၊ 

ဦွားသ ခဆ ၊ က ိုခဆ လ ှု ော်ဦွားနှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် က ို  ပော်ဖပ ွား

 တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၃၄ ခဆ လ ှု ော်ဦွား က  ွား ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်
ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ

ာ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် ရွ   မ  ွားမှ  

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သ ိုို့ ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား

 အဆ ိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထ ကော်   နော်တ  ော် 

ရွ ဖပ ော်၌ရှ ခနသည ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ

 ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  က ိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပ ို၊ 

ဦွားသ ခဆ ၊ က ိုခဆ လ ှု ော်ဦွားနှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် က ို  ပော်ဖပ ွား

 တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၃၅ မ ော်ွားသနို့ော် က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်
ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ

ာ 
မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ န နကော် ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ခလ  ော်ွားဖပည ော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက   ော် ရွ   မ  ွားမှ  

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သ ိုို့ ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား

 အဆ ိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထ ကော်   နော်တ  ော် 

ရွ ဖပ ော်၌ရှ ခနသည ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ

 ရွ သ ွား  ါွားဦွားမှ  က ိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပ ို၊ 

ဦွားသ ခဆ ၊ က ိုခဆ လ ှု ော်ဦွားနှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် က ို  ပော်ဖပ ွား

 တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၃၆ သမ ို ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရ ခတ ော်တပော်ေ  ြို့ဝ ော် လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ အရ ခတ ော် စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ  ြို့နယော်၌

 အရ ခတ ော် ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို (ARA)

 မှ က ိုသမ ို ော်ွားနှ္  ော် က ိုဗဟ နော်ွားတ ိုို့သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို 

     ရပပီွားခန ကော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၃၇ ဗဟ နော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရ ခတ ော်တပော်ေ  ြို့ဝ ော် လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ အရ ခတ ော် စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ  ြို့နယော်၌

 အရ ခတ ော် ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို (ARA)

 မှ က ိုသမ ို ော်ွားနှ္  ော် က ိုဗဟ နော်ွားတ ိုို့သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို 

     ရပပီွားခန ကော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၃၈ န္ ို ော်ထူွားလ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁

ခက   ော်ွားသ ွား၊ 

ရနော်ကိုနော်ခဆွားတကကသ ိုလော်

 ၂၊ ခဆွားမှြူွား၊ 

   ော်ွားအမ   ွားသ ွားတပော်မတ

ခာာ ာော်၏ ခဆွား  န

ေလမော်ွား    ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

   ော်ွားအမ   ွားသ ွားတပော်မခတ ော်၏ ခဆွား  နတ  ော်

 တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်ခနခသ  

ရနော်ကိုနော်ခဆွားတကကသ ိုလော် ၂ ခက   ော်ွားသ ွား 

က ိုန္ ို ော်ထူွားလ  ော်က ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

လ ိုပီွားရပော်က ကော်၌ 

က ိုန္ ို ော်ထူွားလ  ော်၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၃၉ ခက  ော်ဆနော်ွားဦွား က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
စစော်ခကက ခရွားမှ 

ဒါဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော်က ဆ ိုွား
ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ ပိုဗဗသီရ ခနဖပညော်ခတ ော်

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  ခနဖပညော်ခတ ော်၊ 

ပိုဗဗသီရ ပမ  ြို့နယော်၊ ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ 

က ိုခက  ော်ဆနော်ွားဦွားသညော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ 

ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခက  ော်ဆနော်ွားဦွားက ို 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

ရွ ခတ ော်စစော်ခကက ခရွား၌ နှ္စော်ပတော်နီွားပါွားကက  

စစော်ခဆွား   ပပီွား ပိုဗဗသီရ ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

ထ ိုွားဘ ိုရ စနော်ွားက ို ဖပနော်လညော်လွှ ခဖပ  ော်ွား၍ 

အမှုေ   ော်   သညော်။ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော်

 က ိုခက  ော်ဆနော်ွားဦွားက ို 

ပိုဗဗသီရ ပမ  ြို့နယော်တရ ွားရ ိုွား၌ 

ရ ိုွားထိုတော်စစော်ခဆွား   ပပီွားခန ကော် စစော်ခကက ခရွားသ ိုို့

 ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ ထပော်မ စစော်ခဆွားရ မှ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၁၄၀ မ   ွားခဆ က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေကူတ စိုခက ွားရွ မှ က ိုမ   ွားခဆ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

လကော်နကော်မ  ွားက ို ော်ခဆ  ော်ထ ွားသည ော် 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ ခအ ကော်တ ိုဘ လ 

၁၆ ရကော်ခနို့ န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ၎ ော်ွားတ ိုို့တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

ပ ဉော်ခထ  ော်ခက ွားရွ ၌ တခနို့လ ိုွား ရ ိုကော်နှ္ကော်၍

 ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   က  ည ၁၀ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၄၁ ေူလ ို ော်ဆနော်ွား မ ၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ  ော်ယ တ အတ  ော်ွားလကော်န

ကော်ကကီွားက 
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့တ  ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ 

ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားက 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်   ခသ  လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် 

ခတ  ော်ယ တ တစော်လ ိုွားခပေါ်က ို 

က ခရ ကော်ခပါကော်က     ခသ ခကက   ော် 

တ အတ  ော်ွားရှ  အသကော် ၆ နှ္စော်အရွယော် 

မ နော်ွားကခလွားတစော်ဦွားမှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။

၁၁၄၂ လ ပော် ျွ ြို့ က  ွား ၅၉ ဦွားန ွားန နော်ွား ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်မ ို ော်ွားန ော်ွားမ မတူပီ    ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မတူပီပမ  ြို့မှ  ဦွားလ ပော် ျွ ြို့သညော် ဝါဥခ  သ  ွားစဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်၏တပော်မှ 

ခထ  ော်ထ ွား   သည ော် မ ို ော်ွားန ော်ွားမ    ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၄၃ ဂတ ိုွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခတ အတ  ော်ွား ခရွှေခက   ော်ွားခက ွားရွ မတတရ မန္တခလွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရကကညော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ေီွားဖေြူပ ော်ခက ွားရွ  

အနီွားတစော်ဝ ိုကော်နှ္  ော်  ခတ ခတ  ော်မ  ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့ဖပနော်လညော်ထ ကော်      နော်တ  ော် 

ခဒသ  မ  ွားမှ ခတ အတ  ော်ွား 

ရှ ခေ မှုမ  ွားဖပ လိုပော်   ရ  

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊

 ခရွှေခက   ော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုကတ ိုွား အပါအဝ ော်

 အရပော်သ ွား  ါွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၄၄ အကကီွားခက  ော် က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခဆွားရ ို ခဂါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခဂါ ော်ွားက  ခက ွားရွ မှ က ိုအကကီွားခက  ော်သညော် 

စစော်သ ွားမ  ွား၏ ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ရပပီွား ၁၀ 

ရကော်အကက  ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုအကကီွားခက  ော်သညော် 

ေနီွားဖေစော်သူနှ္  ော်စက ွားမ  ွားရနော်ဖေစော်ခန   နော် 

စစော်သ ွား သ ိုွားဦွား ခရ ကော်ရှ လ ပပီွား 

တစော်န ရီခက  ော်ကက  ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ဒဏော်ရ ဖပ ော်ွားထနော်စ  ရရှ    ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။



၁၁၄၅ ခဝပေ  ွားသူ ( ) ခဝကကီွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ တကော် က လှုပော်ရှ ွားသူ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခတ  ော် ူ ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ  ော် ူပမ  ြို့၊ 

ခတ  ော်ပ ို ော်ွားတ ို ော်ွားစစော်  န   ပော်တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

က ိုခဝပေ  ွားသူ ( ) ခဝကကီွားသညော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ 

န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ခတ  ော် ူပမ  ြို့၌ 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် ခဒသ   

လူ ယော် နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခဝပေ  ွားသူ ( ) 

ခဝကကီွားနှ္  ော် က ိုရစော်  ကော်စ ိုွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ေမော်ဆီွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၄၆ ကကညော်သ နော်ွား က  ွား ၇၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ဝကော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ခရဖေြူ တနသသ ရီ

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော်

 တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဖေြူပမ  ြို့နယော်၊ 

ဧကန ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ဝကော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား အသကော် ၇၀ 

ခက  ော်အရွယော် ဦွားကကညော်သ နော်ွားက ို ခနအ မော်၌ 

ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားကကညော်သ နော်ွားသညော် 

ခဖ ခထ ကော်တ  ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို

 ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မ သ ွားစိုထ  

အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၄၇ ခက  ော်ွားသီဟ က  ွား ၂၁ ဦွားတ ော်ထ နော်ွား ၂၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား က ကကီွားခက ွားရွ ကနို့ော်ဘလူ စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ  ြို့နယော်၊

 က ကကီွားခက ွားရွ မှ သ ွားအေ နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

ဦွားတ ော်ထ နော်ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ွားသီဟတ ိုို့သညော် 

  ပော်သ ော်ွားရ စ နော်ွားမှ ရ   ါွားဦွားက 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်၍ ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ရနော် ဆ ို ော်ကယော်

 အကူအညီခတ  ော်ွား  လ ခသ ခကက   ော် 

  ပော်သ ော်ွားရ စ နော်ွားသ ိုို့သ  ွားစဉော် လမော်ွား၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ အဆ ိုပါ သ ွားအေ 

နှ္စော်ဦွားက ို လ မော်လညော်၍ 

အကူအညီခတ  ော်ွား  ဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၄၈ တ ော်ထ နော်ွား က  ွား ၄၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား က ကကီွားခက ွားရွ ကနို့ော်ဘလူ စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ  ြို့နယော်၊

 က ကကီွားခက ွားရွ မှ သ ွားအေ နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် 

ဦွားတ ော်ထ နော်ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ွားသီဟတ ိုို့သညော် 

  ပော်သ ော်ွားရ စ နော်ွားမှ ရ   ါွားဦွားက 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်၍ ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ရနော် ဆ ို ော်ကယော်

 အကူအညီခတ  ော်ွား  လ ခသ ခကက   ော် 

  ပော်သ ော်ွားရ စ နော်ွားသ ိုို့သ  ွားစဉော် လမော်ွား၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ အဆ ိုပါ သ ွားအေ 

နှ္စော်ဦွားက ို လ မော်လညော်၍ 

အကူအညီခတ  ော်ွား  ဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၄၉ က နော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
၂၀  ခာခအ ကော်တ ိုဘ  

၂၁
အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား

စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ

ာ 
ခအ  ော်လ မခက ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခအ  ော်လ ပမ  ြို့နယော်၊ 

စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ အနီွားက ို အ ော်အ ွား ၃၀ 

 နို့ော်ရှ ခသ  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ခသနတော်မ  ွားပစော်ခေ ကော်၍ ခရ ကော်ရှ လ    ပပီွား 

စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ မှ ဦွားက နော်က ို 

ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၅၀ ရ ထ နော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ေလ ိုေ ိုခက ွားရွ စဉ ော်က ို ော် မန္တခလွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉ ော်က ို ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ေလ ိုေ ိုခက ွားရွ ရှ  အစ ိုွားရခဆွားခပွား နော်ွားတ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားခသ  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် 

၎ ော်ွားတ ိုို့တပော်စ  ထ ွားသည ော် လမော်ွားကက ွားအတ  ော်ွား 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် လမော်ွားမှ ွားဝ ော်လ သည ော် 

ကကကော်ခ  လိုပော်သ ွား လူ ယော် နှ္စော်ဦွားက ို 

ရပော်တနို့ော်  ို ော်ွားရ  မရပော်ခပွား၍ဟိုဆ ိုက  

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် တစော်ဦွားမှ  

ခန ကော်ခစ တ  ော် က ညော်ထ ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား 

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က နော်တစော်ဦွားမှ  

ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ဆ ိုွားသ  ွားသူမှ  

ကကကော်ခ  လိုပော်သ ွား က ိုရ ထ နော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၅၁ ခနခနဝ ော်ွားထကော် က  ွား ၄၀ + အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လကော်ဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အတ  ော်ွား ပန္ဒလ ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော်

 တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ ပန္ဒလ ခက ွားရွ ရှ  

လကော်ဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားမ  ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်၍ ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ခဒသ   ဦွားခနခနမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ဦွားအိုနော်ွားနီမှ 

 ခဆွားရ ို၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ထ ိုို့ဖပ ော် ခဒသ   သ ိုွားဦွားလညော်ွား 

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား စ ိုွားရ မော်ရသည ော် 

အခဖ အခနရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၅၂ အိုနော်ွားနီ က  ွား ၅၀ + အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လကော်ဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အတ  ော်ွား ပန္ဒလ ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော်

 တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ ပန္ဒလ ခက ွားရွ ရှ  

လကော်ဘကော်ရညော်ဆ ို ော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားမ  ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်၍ ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ခဒသ   ဦွားခနခနမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ဦွားအိုနော်ွားနီမှ 

 ခဆွားရ ို၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ထ ိုို့ဖပ ော် ခဒသ   သ ိုွားဦွားလညော်ွား 

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ရရှ    ပပီွား စ ိုွားရ မော်ရသည ော် 

အခဖ အခနရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၅၃ ခအွားမ ော်ွား က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား က ထူွားမခက ွားရွ 
ကကကော်ဆူကနော်ခက ွား

ရွ 
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 က ထူွားမခက ွားရွ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ရမော်ွားသမော်ွားပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်

 ခ ွားဝယော်ထ ကော်လ သည ော် 

ကကကော်ဆူကနော်ခက ွားရွ မှ က ိုခအွားမ ော်ွားသညော် 

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၅၄   စော်စမော်ွားခမ  ော် ( ) ေ ိုွားသ ွား က  ွား ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား အ ော်ွားပကော်ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော်

 စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ော်ွားပတော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားမ  ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခဒသ  ရွ သ ွား က ို  စော်စနော်ွားခမ  ော် ( ) 

ေ ိုွားသ ွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၅၅ မ   ွားဝ ော်ွား ( ) ဗ ိုလော်ခပါကော်စီ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
ခဒသက က ယော်ခရွားတပော်

ေ  ြို့ဝ ော်
ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားအတ  ော်ွား ဖမ ော်ွားမူခက ွားရွ အရ ခတ ော် စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

အရ ခတ ော်ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

အရ ခတ ော်ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို(Ayadaw

 Revolutionary Alliance)၏ စ နော်ွားနှ္စော် ိုက ို 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ မီွားရ ှုြို့   ပပီွားခန ကော် 

ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားအတ  ော်ွား 

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနသည ော် 

ခဒသ  က က ယော်ခရွားတပော်မှ အေ  ြို့ဝ ော် 

က ိုမ   ွားဝ ော်ွား ( ) ခပါကော်စီက ို ခတ ၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၅၆ ခအ  ော်စ သူ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် 

အနီွားအန ွားခက ွားရွ မ  ွားသ ိုို့ က ော်ွားလှည ော်ခနစဉော်

 မ ို ော်ွားဆ  တ ိုကော်  ိုကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုခအ  ော်စ သူနှ္  ော် က ိုခေ ော်၊

 ခဘ  ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားခသ  က ိုခေ ော်က ို 

ထ ကော်ခဖပွားခနစဉော် လ ိုကော်လ ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၅၇ ခေ ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် 

အနီွားအန ွားခက ွားရွ မ  ွားသ ိုို့ က ော်ွားလှည ော်ခနစဉော်

 မ ို ော်ွားဆ  တ ိုကော်  ိုကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုခအ  ော်စ သူနှ္  ော် က ိုခေ ော်၊

 ခဘ  ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားခသ  က ိုခေ ော်က ို 

ထ ကော်ခဖပွားခနစဉော် လ ိုကော်လ ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၅၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် 

အနီွားအန ွားခက ွားရွ မ  ွားသ ိုို့ က ော်ွားလှည ော်ခနစဉော်

 မ ို ော်ွားဆ  တ ိုကော်  ိုကော်ဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပလ ို ော်ွားခက ွားရွ မှ က ိုခအ  ော်စ သူနှ္  ော် က ိုခေ ော်၊

 ခဘ  ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားခသ  က ိုခေ ော်က ို 

ထ ကော်ခဖပွားခနစဉော် လ ိုကော်လ ေမော်ွားဆီွား၍ 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၅၉ သ နော်ွားတ  ော် က  ွား ၄၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်က  ော်ွားအတ  ော်ွား ဗအ ိုွားခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ ဗအ ိုွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော်

 ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၄၃ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုသ နော်ွားတ  ော်၊ အသကော် ၅၂ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားနှ္  ော် အသကော် ၃၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုနနော်ွားလ  ော်တ ိုို့မှ  က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသ နော်ွားတ  ော်မှ  

လယော်ခတ အတ  ော်ွားခရသ  ော်ွားခနစဉော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ  

ခနအ မော်၌ရှ ခနစဉော် ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်က 

 က ိုနနော်ွားလ  ော်မှ  ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  

၁၁၆၀ ဖမဝ ော်ွား က  ွား ၅၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဗအ ိုွားခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ ဗအ ိုွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော်

 ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၄၃ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုသ နော်ွားတ  ော်၊ အသကော် ၅၂ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားနှ္  ော် အသကော် ၃၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုနနော်ွားလ  ော်တ ိုို့မှ  က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသ နော်ွားတ  ော်မှ  

လယော်ခတ အတ  ော်ွားခရသ  ော်ွားခနစဉော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ  

ခနအ မော်၌ရှ ခနစဉော် ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်က 

 က ိုနနော်ွားလ  ော်မှ  ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  



၁၁၆၁ နနော်ွားလ  ော် က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၂ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဗအ ိုွားခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ ဗအ ိုွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော်

 ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် အသကော် ၄၃ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုသ နော်ွားတ  ော်၊ အသကော် ၅၂ 

နှ္စော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားနှ္  ော် အသကော် ၃၅ 

နှ္စော်အရွယော် က ိုနနော်ွားလ  ော်တ ိုို့မှ  က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသ နော်ွားတ  ော်မှ  

လယော်ခတ အတ  ော်ွားခရသ  ော်ွားခနစဉော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ  

ခနအ မော်၌ရှ ခနစဉော် ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်က 

 က ိုနနော်ွားလ  ော်မှ  ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားရ မှ ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  

၁၁၆၂ ခေ ော်န္ ို ော်ခ ွား က  ွား ၃၅ ဦွား  ော်ခမ  ော်ဖမ  ော် ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ဘိုတလ ော် စစော်က ို ော်ွား

ဘိုတလ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ က ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခေ ော်န္ ို ော်ခ ွား၊ 

က ို ယော်ခလွားနှ္  ော်က ိုမ   ွားထ နော်ွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၆၃  ယော်ခလွား က  ွား ၂၅ ဦွားတ ော်ခမ  ော်ဝ ော်ွား ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ဘိုတလ ော် စစော်က ို ော်ွား

ဘိုတလ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ က ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခေ ော်န္ ို ော်ခ ွား၊ 

က ို ယော်ခလွားနှ္  ော်က ိုမ   ွားထ နော်ွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၆၄ မ   ွားထ နော်ွား က  ွား ၃၀ ဦွားသနော်ွားည နို့ော် ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ဘိုတလ ော် စစော်က ို ော်ွား

ဘိုတလ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ က ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ရွ သ ွား 

သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခေ ော်န္ ို ော်ခ ွား၊ 

က ို ယော်ခလွားနှ္  ော်က ိုမ   ွားထ နော်ွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၆၅ ထကော်ခဝန္ ို ော် က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ  ော်ပစော် 

တော်  ရ
ဥတတရ ရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့၊ 

ဥတတရ ရပော်က ကော်တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် လူ ယော် 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုထကော်ခဝန္ ို ော်နှ္  ော် 

က ိုသနော်ွားစ ိုွားဦွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ  ော်

 ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အဆ ိုပါလူ ယော်နှ္စော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

လ ယူရနော် သကော်ဆ ို ော်ရ မ သ ွားစိုထ  

ပရဟ တအေ  ြို့တစော် ိုမှတစော်ဆ  ော် 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၆၆ သနော်ွားစ ိုွားဦွား က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားာော်ဆ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၃ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ  ော်ပစော် 

တော်  ရ
ဥတတရ ရပော်က ကော် ထ ွားဝယော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ  ြို့၊ 

ဥတတရ ရပော်က ကော်တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် လူ ယော် 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုထကော်ခဝန္ ို ော်နှ္  ော် 

က ိုသနော်ွားစ ိုွားဦွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ  ော်

 ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အဆ ိုပါလူ ယော်နှ္စော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

လ ယူရနော် သကော်ဆ ို ော်ရ မ သ ွားစိုထ  

ပရဟ တအေ  ြို့တစော် ိုမှတစော်ဆ  ော် 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၆၇ ခမနှ္ ော်ွားခအွား မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁၁ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ဆရ မ ခနအ မော်အတ  ော်ွား ဟိုမမလ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဟိုမမလ ော်ွားပမ  ြို့တ  ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနသည ော် သပ တော်ခ ါ ော်ွားခဆ  ော် 

က ိုခက  ော်ဝ ော်ွားစ နော်၏ခနအ မော်က ို 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ၎ ော်ွား၏မရီွားဖေစော်သူ 

ခက   ော်ွားဆရ မ မခမနှ္ ော်ွားခအွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၁၆၈ မူလ မော်ွား မ ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁၁ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား မ ိုွားပဗ ရှမော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော် ၉ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

မ ိုွားပဗ ပမ  ြို့အခဖ စ ိုကော်  မရ ၄၂၂ မှ မ ိုွားပဗ ပမ  ြို့ 

လူခနရပော်က ကော်မ  ွားအတ  ော်ွားသ ိုို့ 

လကော်နကော်ကကီွားမ  ွားဖေ  ော် 

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၆၀

 အရွယော် ခဒေါ်မူလ မော်ွားမှ  ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်စထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ကခလွား နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွား  ါွားဦွားမှ  

ထ   ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား  သ ရှ ရသညော်။

၁၁၆၉ ခေ ော်မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၄ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခအ  ော်ခဖမဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွား

အခန ကော်
ရွ သစော်ကိုနော်ွား   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ရွ သစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ရှ  ယ   ော်ွားအတ  ော်ွား၌ 

တ ထ ိုွား၍ခနထ ို ော်ခသ  အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုခေ ော်မ ော်ွားထ နော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ 

ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွား 

ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား ရွ နှ္  ော်မနီွားမခဝွားရှ  

ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားအခန ကော်ဘကော်တ  ော် 

ခသနတော်ဖေ  ော် ပစော်သတော်၍ မီွားရ ှုြို့   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၁၇၀ မ ော်ွားမ ော်ွားသူ ( ) ဟ န က  ွား ၂၅ ဦွားထ နော်ွားရှ နော် ၂၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၇ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော် (NLD)
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အခရှြို့ခမ ော်တိုနော်ွားက 

ခာာွားရွ 
တနသသ ရီ တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနသသ ရီပမ  ြို့နယော်၊

 အခရှြို့ခမ ော်တိုနော်ွားခက ွားရွ မှ  NLD 

လူ ယော်အေ  ြို့ဝ ော် က ိုမ ော်ွားမ ော်ွားသူ ( ) 

မ ိုဟမမဒော်ဟ န က ို  လရ ၅၅၇ တပော်ရ ော်ွားနှ္  ော် 

စစော်ေကော်ခရွားရ လ ိုခ   ခရွားအေ  ြို့မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော်

 ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ိုမ ော်ွားမ ော်ွားသူမှ  ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။

၁၁၇၁   စော်ရ ှု ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ကက  ြို့ပ ော်သ ခက ွားရွ ခပါ ော်ွားတညော် ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါ ော်ွားတညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ကက  ြို့ပ ော်သ ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခဒသ  လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်  စော်ရ ှု ော်ွားက ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ခမ  ော်  စော်ရ ှု ော်ွားသညော် 

အ ဏ သ မော်ွားမှုက ို ဆနော်ို့က  ော်ဆန္ဒဖပရ  

ပါဝ ော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ထ ကော်ခဖပွားတ မော်ွားခရှ  ော်ခနရသူဖေစော်ပပီွား 

ခနအ မော်က ို ခ တတဖပနော်လ    နော်တ  ော် 

စစော်အိုပော်စို၏သတ ော်ွားခပွားမှ 

တ ို ော်ကက ွား   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  



၁၁၇၂ ခစ အယော်ခက ော်ခသ က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ကိုမပဏီဝနော်ထမော်ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ဖေြူွား ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖေြူွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက

 ခည  ော်ပ ော်သ ခက ွားရွ မှ ဖပနော်လ ခသ  

ကိုမပဏီဝနော်ထမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ 

ခစ အယော်ခက ော်ခသ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ က ွားရပော်  ို ော်ွားရ  

မရပော်ခပွား၍ဟိုဆ ိုက  ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၇၃ ကိုသလ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၆ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
လကော်ခထ ကော်ခက   ော်ွား

ထ ို ော်ဆရ ခတ ော်

 ါွားသ ို ော်ွားခ    ော်ွားမှအဖပနော် 

လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ
ခရကကညော် ဧရ ဝတီ

ခအ ကော်တ ိုဘ လ  ၂၆ ရကော်ခနို့ 

န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ဧရ ဝတီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခရကကညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ရ ော်ွားရှညော်ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားမှ 

လကော်ခထ ကော်ခက   ော်ွားထ ို ော်ဆရ ခတ ော် 

ဦွားကိုသလက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားကိုသလသညော်   ါွားသ ို ော်ွားခ    ော်ွားပမ  ြို့ခပေါ်တ  ော်

 ပစစညော်ွားသ  ွားဝယော်ပပီွားအဖပနော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

ဦွားကိုသလနှ္  ော်အတူလ ိုကော်ပါလ သည ော် 

က ိုရ ော်တစော်ပါွားသညော်လညော်ွား န ွားရွကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော် ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၇၄ စနော်ွားလ  ော် က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
အခရှြို့သ လျှကော်ခမှ ော်

ရပော်က ကော်
မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော်၊ 

လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရပော်က ကော်မှ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီက ို 

ခထ ကော်  သူ သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၆၀

 အရွယော် ဦွားစနော်ွားလ  ော်၊ ၄၄ နှ္စော်အရွယော် 

လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရ အ မော်မှြူွားခဟ  ော်ွား 

ဦွားခက  ော်ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ဦွားမ ိုွားကကီွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ 

န ရီခက  ော် နို့ော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုခက  ော်ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် ဦွားစနော်ွားလ  ော်တ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော်

 မ သ ွားစိုမ  ွားထ  အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားအဖပ ော် 

ဓ ွားဒဏော်ရ က ိုပါခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၇၅ ခက  ော်ခ ွားခအ  ော် က  ွား ၄၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁
ယ  ော်လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရ အ 

မော်မှြူွားခဟ  ော်ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အခရှြို့သ လျှကော်ခမှ ော်

ရပော်က ကော်
မဟ ခအ  ော်ခဖမ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မဟ ခအ  ော်ခဖမပမ  ြို့နယော်၊ 

လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရပော်က ကော်မှ 

အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်ပါတီက ို 

ခထ ကော်  သူ သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် အသကော် ၆၀

 အရွယော် ဦွားစနော်ွားလ  ော်၊ ၄၄ နှ္စော်အရွယော် 

လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရ အ မော်မှြူွားခဟ  ော်ွား 

ဦွားခက  ော်ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် အသကော် ၅၀ အရွယော် 

ဦွားမ ိုွားကကီွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ 

န ရီခက  ော် နို့ော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုခက  ော်ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် ဦွားစနော်ွားလ  ော်တ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော်

 မ သ ွားစိုမ  ွားထ  အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားအဖပ ော် 

ဓ ွားဒဏော်ရ က ိုပါခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၇၆
ခက  ော်န္ ို ော်ထ နော်ွား ( ) 

အခသွားခလွား
က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁

န္ ူ ော်  ခရွားအက ဉော်ွားသ ွားဟ

ခာာ  ော်ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မခက ွား မခက ွား

မခက ွားဗဟ ိုအက ဉော်ွားခထ  ော်မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဖပနော်လညော်လ တော်ခဖမ ကော်လ ခသ  

န္ ို ော်  ခရွားအက ဉော်ွားခဟ  ော်ွား 

က ိုခက  ော်န္ ို ော်ထ နော်ွား( ) အခသွားခလွားသညော် 

၎ ော်ွား၏ခနအ မော်၌ ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုခက  ော်န္ ို ော်ထ နော်ွား၏ 

 န္ဓ က ိုယော်နှ္  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတစော် ိုလ ိုွား အထူွားသဖေ  ော်

 ခန ကော်ခစ မှ  ခကကမ ခနခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၇၇ မ   ွားလ  ော် က  ွား ၅၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ စီွားပ  ွားခရွားလိုပော် နော်ွားရှ ော် စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဗ ိုလော်ခအ  ော်ခက  ော်

လမော်ွား 

အထကော်ဘခလ ကော်

ခက  ကော်တ တ ွား ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခက  ကော်တ တ ွားပမ  ြို့နယော်ရှ  

ဖပညော်ခက  ော်လျှပော်စစော်ပစစညော်ွားအခရ  ော်ွားဆ ို ော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခအ ကော်တ ိုဘ လ 

၂၈ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ န ရီတ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဦွားမ   ွားလ  ော်နှ္  ော် 

ခဒေါ်စနော်ွားလ  ော်တ ိုို့၏သ ွားဖေစော်သူက ို PDF ဟို 

စ ပော်စ  က  ရှ ခေ ရ  မခတ ြို့ခသ ခကက   ော် 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ဦွားမ   ွားလ  ော်မှ  စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် မ သ ွားစိုထ  

ရိုပော်အခလ  ော်ွားလ ထိုတော်ရနော် 

အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခဒေါ်စနော်ွားလ  ော်သညော်လညော်ွား 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က နော်ွားမ ခရွားနှ္  ော် 

အသကော်အန္တရ ယော်စ ိုွားရ မော်ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၇၈ ပ  မော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား လွှတော်တ ိုကော်ခက ွားရွ ကျွနော်ွားလှ စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ  ြို့နယော်၊ 

လွှတော်တ ိုကော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုပ  မော်ွားထ နော်ွားက ို ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၁၇၉ ခအ  ော်န္ ို ော်ဦွား က  ွား ၂၁ ဦွားည  ဆနော်ွား ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခယ ကော်သ  ွားအ ို ော်

ခက ွားရွ 
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခယ ကော်သ  ွားအ ို ော်ခက ွားရွ က ို 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုခအ  ော်န္ ို ော်ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   က  လမော်ွား၌

 ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၈၀ ခက  ော်မ ော်ွား( ) ေ ိုွားနီစပော် က  ွား ၂၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၉ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခဂ ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခရဆ ိုွားခ    ော်ွားတစော် ို၌ 

 ါွားမျှ ွားခနသည ော်  ခဂ ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ 

ေ ိုွားနီစပော် ( ) က ိုခက  ော်မ ော်ွားက ို 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ညခနက 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၈၁ သ နော်ွားမ ော်ွား က  ွား ၄၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃၀ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား အဂသိုတတ  ရော်ခက ွားရွ ကနို့ော်ဘလူ စစော်က ို ော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ  ြို့နယော်၊

 အဂသိုတတ  ရော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွားခန ကော် 

ခတ န ော်ွားရှ ခေ စဉော် ခတ အတ  ော်ွား 

လယော်ယ လိုပော်က ို ော်ခနကကသူမ  ွားသညော် 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထ ကော်ခဖပွားကကရ မှ ရွ သ ွား

 က ိုသ နော်ွားမ ော်ွား၏ ခန ကော်ခက  က ို 

က ညော်ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၈၂ ပေ  ွားခဝထ နော်ွား က  ွား ၄၀
ဦွားခမ  ော်ခမ  ော်ထ 

နော်ွား
၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခဂ ွားပ ော်က ကော်သစော်

ခက ွားရွ 
ခ   ကော် မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွား ခဒသကကီွား၊ ခ   ကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခဂ ွားပ ော်က ကော်သစော်ခက ွားရွ မှ ခဘ ော်ဒါအိုပော် 

က ိုပေ  ွားခဝထ နော်ွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ရပပီွား န ရီပ ို ော်ွားအကက ၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုပေ  ွားခဝထ နော်ွား၊ က ိုဘိုနော်ွားခဝထ နော်ွား၊ 

က ိုရ ှုွားခဝထ နော်ွားတ ိုို့ ညီအစော်က ို သ ိုွားဦွားက ို 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွား 

(PDF)အ ွား ခထ ကော်ပ  သညော်ဟို စ ပော်စ  က  

ခ   ကော်ပမ  ြို့အခဖ စ ိုကော်  လရ ၁၃ မှ 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော်

 ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ  ော်

 က ိုပေ  ွားခဝထ နော်ွားက ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွားက ို 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွားလ ဖ  ော်ွား 

ဖေစော်သညော်။ 



၁၁၈၃ စ ိုွားက ို က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဒလ ခရသနို့ော်ရ ိုွားအနီွား

ကမ ကသ ယော်ရပော်

က ကော်၊ 

က နော်စစော်သ ွားလမော်ွားမ

ကကီွား

ဒလ ရနော်ကိုနော်

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ 

န ရီ    နို့ော်တ  ော် ဒလ-တ  ခတွားက ွားလမော်ွားခဘွားရှ 

 စညော်ပ ော်သ ယ ရ ိုွားခဘွားတ  ော် 

ဗ ိုွားခပါကော်က  သ ခပေါ်ထ ကော်လ ပပီွားခန ကော် 

ဒလရ စ နော်ွားနှ္  ော် ဒလပမ  ြို့နယော် နော်ွားမအတ  ော်ွားမှ 

စစော်သ ွားမ  ွားထ ကော်ရှ လ ပပီွား 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် အရပော်သ ွား နှ္စော်ဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူ နှ္စော်ဦွားမှ  ခမ  ော်စ ိုွားက ိုနှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏သူ ယော်   ော်ွား အ တော်စမနော်ွားတ ိုို့ဖေစော်သညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ  ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား တစော်ဦွားမှ  

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခအ ော်ဟစော်ခန   နော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်  ါွား  ကော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် 

ယ ော်ွားခနရ အနီွားမှ ဖေတော်သနော်ွားသ  ွား   နော်တ  ော် 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  



၁၁၈၄ အ တော်စမနော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၃၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဒလ ခရသနို့ော်ရ ိုွားအနီွား

ကမ ကသ ယော်ရပော်

က ကော်၊ 

က နော်စစော်သ ွားလမော်ွားမ

ကကီွား

ဒလ ရနော်ကိုနော်

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ 

န ရီ    နို့ော်တ  ော် ဒလ-တ  ခတွားက ွားလမော်ွားခဘွားရှ 

 စညော်ပ ော်သ ယ ရ ိုွားခဘွားတ  ော် 

ဗ ိုွားခပါကော်က  သ ခပေါ်ထ ကော်လ ပပီွားခန ကော် 

ဒလရ စ နော်ွားနှ္  ော် ဒလပမ  ြို့နယော် နော်ွားမအတ  ော်ွားမှ 

စစော်သ ွားမ  ွားထ ကော်ရှ လ ပပီွား 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် အရပော်သ ွား နှ္စော်ဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူ နှ္စော်ဦွားမှ  ခမ  ော်စ ိုွားက ိုနှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏သူ ယော်   ော်ွား အ တော်စမနော်ွားတ ိုို့ဖေစော်သညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ  ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်၍ က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား တစော်ဦွားမှ  

က ညော်ထ ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ခအ ော်ဟစော်ခန   နော် 

ခသနတော်ဖေ  ော်  ါွား  ကော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် 

ယ ော်ွားခနရ အနီွားမှ ဖေတော်သနော်ွားသ  ွား   နော်တ  ော် 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။  



၁၁၈၅ ဝ ော်ွားလ  ော် က  ွား ၃၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ရွ ဘ ိုခက ွားရွ စဉ ော်က ို ော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉ ော်က ို ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ရွ ဘ ိုခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်ခသ  

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် အ.ထ.က စဉ ော်က ို ော်မှ 

အထကော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားဝ ော်ွားလ  ော်သညော်  

ေမော်ွားဆီွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ န နကော် ၃ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော်

 ဦွားဝ ော်ွားလ  ော်အပါအဝ ော် ရွ သ ွား  ါွားဦွားက ို 

စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားရနော်ရှ သညော်ဟိုဆ ိုက  

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား ထ ိုခနို့ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

သ ိုွားဦွားက ို ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွား   က  

ဦွားဝ ော်ွားလ  ော်နှ္  ော် က ြူရှ ော်ဆရ  

ဦွားရနော်ခအ  ော်ဝ ော်ွားတ ိုို့က ို ဆကော်လကော် 

ေမော်ွားဆီွားထ ွား   သညော်။ ယခနို့ (န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂) 

န နကော် ၇ န ရီအ   နော်တ  ော် 

ဦွားဝ ော်ွားလ  ော်၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

လ ခရ ကော်ယူခဆ  ော်ရနော် 

၎ ော်ွား၏မ သ ွားစိုထ အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်

ာွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၈၆ ပေ  ွားခဝခအ  ော် က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား
သရကော်ကနော်ခက ွားရွ

ာ 
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ က ိုပေ  ွားခဝခအ  ော်၊ 

က ို  စော်က ိုနှ္  ော်   ော်ဦွားပမ  ြို့၊ ဖမနန္ဒ ရပော်က ကော်မှ 

က ိုရနော်န္ ို ော်တ ိုို့သညော် 

လယော်အတ  ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော် 

တ ခဘ  ော်ခပေါ်မှ က ွားနှ္စော်စီွားဖေ  ော် 

ဖေတော်သ  ွား   နော်၌ အဆ ိုပါခဒသ   သ ိုွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၁၈၇   စော်က ို က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား
သရကော်ကနော်ခက ွားရွ

ာ 
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ က ိုပေ  ွားခဝခအ  ော်၊ 

က ို  စော်က ိုနှ္  ော်   ော်ဦွားပမ  ြို့၊ ဖမနန္ဒ ရပော်က ကော်မှ 

က ိုရနော်န္ ို ော်တ ိုို့သညော် 

လယော်အတ  ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော် 

တ ခဘ  ော်ခပေါ်မှ က ွားနှ္စော်စီွားဖေ  ော် 

ဖေတော်သ  ွား   နော်၌ အဆ ိုပါခဒသ   သ ိုွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၈၈ ရနော်န္ ို ော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား ဖမနန္ဒ ရပော်က ကော်   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ က ိုပေ  ွားခဝခအ  ော်၊ 

က ို  စော်က ိုနှ္  ော်   ော်ဦွားပမ  ြို့၊ ဖမနန္ဒ ရပော်က ကော်မှ 

က ိုရနော်န္ ို ော်တ ိုို့သညော် 

လယော်အတ  ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော် 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားသညော် 

တ ခဘ  ော်ခပေါ်မှ က ွားနှ္စော်စီွားဖေ  ော် 

ဖေတော်သ  ွား   နော်၌ အဆ ိုပါခဒသ   သ ိုွားဦွားက ို 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၁၈၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ အနီွား မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ အနီွားတ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂

 ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၁ န ရီ ၃၀ မ နစော်က 

အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားသညော်

 စစော်က ွားမ  ွား ဖေတော်သနော်ွားသ  ွားသညော်က ို 

ထ ကော်ကကည ော်ရ မှ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါကခလွားက ို 

စစော်က ွားခပေါ်မှ ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်က  ခနရ တ  ော်ပ ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၉၀
ခအ  ော်ခအ  ော် ( ) 

အ ယော်ခလွား
က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား  မ ိုွားတ ခက ွားရွ ကသ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကသ ပမ  ြို့နယော်တ  ော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားမှ 

မ ိုွားတ ခက ွားရွ မှ က ိုခအ  ော်ခအ  ော် ( ) 

အ ယော်ခလွားက ို လမော်ွားဖပအဖေစော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂

 ရကော်ခနို့က 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခအ  ော်ခအ  ော်၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားတ  ော် နေူွား၌

 က ညော်ခေ ကော်ဝ ော်ဒဏော်ရ က ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။

၁၁၉၁ ညီညီလ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
နတော်ခဖမ  ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခဖမ  ော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ

 က ိုညီညီလ ော်ွားက ို ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၉၂ ခဝမ ော်ွားသူ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁
ခက   ော်ွားဆရ  

(အထကော်တနော်ွား)
ခက ွားရွ အတ  ော်ွား

ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ 

မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အထကော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊

 က ိုခအ  ော်ကကညော်လ  ော်၊ က ိုခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွားနှ္  ော်

 က ိုခက  ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( ) ေ ိုွားလဖပည ော်တ ိုို့က ို

 သတော်ဖေတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၉၃ ခအ  ော်ကကညော်လ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ 

မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အထကော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊

 က ိုခအ  ော်ကကညော်လ  ော်၊ က ိုခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွားနှ္  ော်

 က ိုခက  ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( ) ေ ိုွားလဖပည ော်တ ိုို့က ို

 သတော်ဖေတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၉၄ ခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ 

မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အထကော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊

 က ိုခအ  ော်ကကညော်လ  ော်၊ က ိုခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွားနှ္  ော်

 က ိုခက  ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( ) ေ ိုွားလဖပည ော်တ ိုို့က ို

 သတော်ဖေတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၉၅
ခက  ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( ) 

ေ ိုွားလဖပည ော်
က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား

ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ာ 
ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခတ  ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ 

မ နော်ွားလ  ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အထကော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊

 က ိုခအ  ော်ကကညော်လ  ော်၊ က ိုခအ  ော်န္ ို ော်ဝ ော်ွားနှ္  ော်

 က ိုခက  ော်လ ော်ွားခအ  ော် ( ) ေ ိုွားလဖပည ော်တ ိုို့က ို

 သတော်ဖေတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၁၉၆ ခမေ ော်ခက  ော် မ ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
မဟ ပမ   ော်ရပော်က ကော်

လမော်ွားာော်ဆ ို
တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

တပော်စ  ထ ွားခသ  အ.ထ.က ၂ ခက   ော်ွားအနီွား၌

 ယခနို့ (န္ ိုဝ ော်ဘ  ၅) န နကော်ပ ို ော်ွားက 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် စစော်သ ွားမ  ွားမှ

 ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခနအ မော်အတ  ော်ွားရှ ခနသည ော် အသကော် ၂ 

နှ္စော်အရွယော်ကခလွား၏မ   ော်ဖေစော်သူ 

မခမေ ော်ခက  ော်မှ  ဦွားခ ါ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား

 ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၉၇ ထ ိုကော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁

အရပော်သ ွား (Htike 

Htike 

ခရသနို့ော်စကော်ရ ိုပ ို ော်ရှ ော်)

လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၅ ရကော်ခနို့

 ခနို့လယော်ပ ို ော်ွား၌ 

ဗ ိုွားနှ္စော်လ ိုွားခပါကော်က     ပပီွားခန ကော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စစော်ခဆွားမှုမ  ွားဖပ လိုပော်ခနစဉော် ခရသနို့ော်ပ ိုို့ပပီွား 

ဖပနော်လ သည ော် Htike Htike 

ခရသနို့ော်စကော်ရ ိုပ ို ော်ရှ ော် က ိုထ ိုကော်က ို  

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၁၉၈ ေ ော်ခဝခအ  ော် က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခဒွားဒခန ော်ခက ွားရွ က မော်ွားခ  ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ က မော်ွားခ  ကိုနော်ွားပမ  ြို့နယော်

 ခဒွားဒခန ခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

အသကော် ၁၉ နှ္စော်အရွယော် က ိုေ ော်ခဝခအ  ော်က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား 

စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ခသ ခကက   ော် 

က ိုေ ော်ခဝခအ  ော်မှ  ထ ိုခနို့ညအ   နော်တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၁၉၉ မ ော်ွားခေ ော်ဦွား က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားမှ 

ရနော်ကိုနော်ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့ 

ခဖပ  ော်ွားခရွှေြို့စဉော်က ဆ ိုွား

ခဒွားဒခန ော်ခက ွားရွ က မော်ွားခ  ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခဒွားဒန ခက ွားရွ မှ က ိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားသညော် 

လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်ထ ို ော်ခနစဉော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ  

ဒဏော်ရ မ  ွားခကက   ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က မော်ွားခ  ကိုနော်ွားပမ  ြို့နယော်ခဆွားရ ိုမှ 

ရနော်ကိုနော်ဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့အသ  ွား လမော်ွား၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၀၀ ဖမခလွားန္ ယော် မ ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ိုရွ ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား အ မော်မှ ွား၍ဝ ော်   နော်၌ 

ခကက ကော်လနို့ော်၍ထ ကော်ခဖပွားခသ  ရွ သူ 

မဖမခလွားန္ ယော်က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ မဖမခလွားန္ ယော်သညော် ရ ော်ဘတော်နှ္  ော်

 လညော်ပ ော်ွားက ို က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၀၁ စကော်ခအ  ော် က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ အနီွားတ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၇

 ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို အခကက  ော်ွားမ   

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို

 လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုတော်၍ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

လယော်ခတ အတ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါအရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  

ဦွားစကော်ခအ  ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ 

နဝမတနော်ွားခက   ော်သ ွား ခမ  ော်ေ ိုွား  စော်နှ္  ော် 

ဦွားဖမ  ော်ခ  တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 



၁၂၀၂ ေ ိုွား  စော် က  ွား ဦွားစကော်ခအ  ော် ၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ အနီွားတ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၇

 ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို အခကက  ော်ွားမ   

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို

 လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုတော်၍ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

လယော်ခတ အတ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါအရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  

ဦွားစကော်ခအ  ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ 

နဝမတနော်ွားခက   ော်သ ွား ခမ  ော်ေ ိုွား  စော်နှ္  ော် 

ဦွားဖမ  ော်ခ  တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

၁၂၀၃ ဖမ  ော်ခ  က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ရှမော်ွားကလ ိုွားခက ွားရွ အနီွားတ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၇

 ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို အခကက  ော်ွားမ   

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို

 လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုတော်၍ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားဖေ  ော် 

လယော်ခတ အတ  ော်ွား၌ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါအရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  

ဦွားစကော်ခအ  ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ 

နဝမတနော်ွားခက   ော်သ ွား ခမ  ော်ေ ိုွား  စော်နှ္  ော် 

ဦွားဖမ  ော်ခ  တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 



၁၂၀၄ ဝ ော်ွားခအ  ော်လတော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား  ါွားကနော်အနီွားပစော် တော်  ရ ခဒွားဒခန ော်ခက ွားရွ က မော်ွားခ  ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ က မော်ွားခ  ကိုနော်ွားပမ  ြို့နယော်၊

 ခဒွားဒန ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ 

ထ ကော်ခဖပွားခသ  ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုဝ ော်ွားခအ  ော်လတော်က ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။

၁၂၀၅   စော်ဆနော်ွားခမ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အမှတော် ၅ 

ဘိုရ  ော်ခန  ော် 

ခတ  ော်ရပော်က ကော်

မတတရ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ 

အမှတော် ၅ ဘိုရ  ော်ခန  ော် ခတ  ော်ရပော်က ကော်မှ  

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ က ို  စော်ဆနော်ွားခမ  ော်က ို

 မတတရ ရ စ နော်ွားမှ ရ မ  ွားက န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား 

ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

 က ို  စော်ဆနော်ွားခမ  ော်မှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၀၆ ရ န္ ို ော်ခအ  ော် ( ) က ိုရ က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ထနော်ွားတပ ော်ရ စ နော်ွား နတော်ရွ ထနော်ွားတပ ော် ပ  ူွား

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထနော်ွားတပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ရွ ခ ွားတ  ော် လျှပော်စစော်ပစစညော်ွား၊ 

မိုနော်ို့ဟ ော်ွား ါွားနှ္ ော်  ထမ ော်ွားခကက ော်ဆ ို ော် 

ေ  ော် လှစော်ခရ  ော်ွား  ခနသည ော် က ိုရ န္ ို ော်ခအ  ော် ( )

 က ိုရ က ို ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုသ သယဖေ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၉

 ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုရ န္ ို ော်ခအ  ော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် 

မ သ ွားစိုထ အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

နတော်ခက ွားရွ အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွား 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

န ရီဝကော်အကက တ  ော် က ိုရ န္ ို ော်ခအ  ော်မှ  

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၀၇ ခဝသူခအ  ော် က  ွား ၁၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ ထ ပော် စ နော်ွားမခက ွားရွ နတော်ခမ ကော် မခက ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့  ည ၁၀ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

နတော်ခမ ကော်ပမ  ြို့နယော်၊ စ နော်ွားမခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားခရ ကော်ရှ လ 

   ပပီွား ရွ ထ ပော်တ  ော် ဂ မော်ွားခဆ  ခနသည ော် 

လူ ယော်မ  ွားက ို ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်ခဝသူခအ  ော်သညော် ရ ော်ဘတော်နှ္  ော် 

ခဖ ခထ ကော်တ ိုို့တ  ော် က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

အဖ  ွားလူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

ခမ  ော်ဟ နော်ွားဖမတော်သူသညော်လညော်ွား 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၀၈ ခဝလ ော်ွားသူ မ ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရ ဘ ခ  အတ  ော်ွား ဂ ကော်ဂါွားခက ွားရွ ပိုခလ တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုခလ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဂ ကော်ဂါွားခက ွားရွ ရှ  ရ ဘ ခ  တ  ော် 

အလိုပော်လိုပော်ခနသည ော် မခဝလ ော်ွားသူက ို  လရ 

၂၈၅ မှ စစော်သ ွားမ  ွားက န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ 

ရကော်ခနို့ န နကော် ၃ န ရီ နို့ော်တ  ော် အခကက  ော်ွားမ   

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၀၉ သ နော်ွားထ ိုကော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ရွ ခတ  ော်ဘကော်တ  ော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ခတ ပစော်

ခအ  ော်စညော်ခဖမခက 

ာွားရွ 
ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခအ  ော်စညော်ခဖမခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွားမှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားသ နော်ွားထ ိုကော်က ို ခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခတ အတ  ော်ွားသ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်က  

လကော်ခန ကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ က ို 

ခသနတော်ဖေ  ော်ခတ ၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၁၀ ခက  ော်မ ော်ွားခ ွား ( )   ော်ည နို့ော် က  ွား ၂၈ ဦွားဖမ  ော်ခက  ော် ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ပစော် တော်  ရ
ခအ  ော်သီရ ရပော်က 

ကော်
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၃ န ရီတ  ော်

   ော်ဦွားပမ  ြို့မှ ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ သ ိုို့ ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်

 သ  ွားစဉော် ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 



၁၂၁၁ ရ ခအ  ော် က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခက  ကော်တ တ ွားက 

ခာာွားရွ 
မတတရ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်တ တ ွားခက ွားရွ တ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ 

၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားက ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ

 ၅၀၅(က)ဖေ  ော် 

ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

လူ ယော်တစော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

လ ခရ ကော်ရှ ခေ ရ  မခတ ြို့ခသ ခကက   ော် 

၎ ော်ွား၏ေ  ော်ဖေစော်သူ ဦွားဖမ  ော်န္ ို ော်နှ္  ော် 

ဦွားခလွားဖေစော်သူ ဦွားရ ခအ  ော်တ ိုို့က ို 

ဓ ွားစ   အဖေစော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွား န္ ိုဝ ော်ဘ လ

 ၁၃ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် ဦွားရ ခအ  ော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသသညော်။ ဦွားရ ခအ  ော်မှ  စစော်ခကက ခရွား၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရပပီွား ၎ ော်ွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ ဦွားခ ါ ော်ွားတ  ော် ဒဏော်ရ  

အမ  ွားအဖပ ွား ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၁၂ သ ခအွား က  ွား ၆၅ ဦွားဘ ို ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ ထ ပော် မရမော်ွားအ ော်ွားခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မရမော်ွားအ ော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခက ွားရွ ထ ပော်တ  ော်  

န္  ွားစ ရ တော်ခနသည ော် ဦွားသ ခအွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားသ ခအွားသညော် ဝမော်ွားဗ ိုကော်က ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။



၁၂၁၃ ခက  ော်ွားခေ ော်ဟ နော်ွား က  ွား ၁၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သရကော်  ဉော်ခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် မ ိုွားနှ္ ၊ ခ    ော်ွားန ွား၊ 

ဥကက ၊ သို၀ဏဏနှ္  ော် သရကော်  ဥော်ခက ွားရွ တ ိုို့မှ 

အသကော် ၁၅ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခက  ော်ွားခေ ော်ပ  မော်ွား၊ 

ခမ  ော်ဟ နော်ွား နို့ော်ပ ို ော်တ ိုို့အပါအဝ ော် အရပော်သ ွား 

 ိုနှ္စော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၁၄ ဟ နော်ွား နို့ော်ပ ို ော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သရကော်  ဉော်ခက ွားရွ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခက လ ော်ွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် မ ိုွားနှ္ ၊ ခ    ော်ွားန ွား၊ 

ဥကက ၊ သို၀ဏဏနှ္  ော် သရကော်  ဥော်ခက ွားရွ တ ိုို့မှ 

အသကော် ၁၅ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခက  ော်ွားခေ ော်ပ  မော်ွား၊ 

ခမ  ော်ဟ နော်ွား နို့ော်ပ ို ော်တ ိုို့အပါအဝ ော် အရပော်သ ွား 

 ိုနှ္စော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၁၅ ခက  ော်သူဝ ော်ွား က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ဘိုရ ွားသ ကက ွားခက ွား

ရွ 
လပ တတ ဧရ ဝတီ

ဧရ ဝတီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လပ တတ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဘိုရ ွားသ ကက ွားခက ွားရွ မှ က ိုခက  ော်သူဝ ော်ွားက ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဗ ိုွားခပါကော်က  မှုသ သဖေ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

က ိုခက  ော်သူဝ ော်ွားမှ  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်  ရဖ  ော်ွားခကက  ော်  န္ ိုဝ ော်ဘ လ

 ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၁၆ ေ ိုွားဖေြူ က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ လယော်သမ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား လယော်က ို ော်ွားခက ွားရွ ရွ   ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ   ပမ  ြို့နယော်၊ 

လယော်က ို ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့ ည ၁၁ န ရီ နို့ော်က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်ခသ ခကက   ော် 

ခတ  ော်သူတစော်ဦွားဖေစော်ခသ  က ိုေ ိုွားဖေြူမှ  

ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ က ိုေ ိုွားဖေြူ၏ခဘွားအ မော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်က 

လ ခရ ကော်ဝ ို ော်ွား   နော်တ  ော် က ိုေ ိုွားဖေြူမှ  

ထ ကော်ကကည ော်ရ မှ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၂၁၇ ေ ော်က ိုထကော် က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရနော်ကိုနော်ပမ  ြို့အဝ ော် အမှတော် ၁ ရပော်က ကော် မရမော်ွားကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ရနော်ကိုနော်ပမ  ြို့အဝ ော်ရှ  ထနော်ွားတပ ော်ရ က ော်ွားက ို 

ပစော် တော်သူမ  ွားဟို စ ပော်စ  ပပီွား အဖပစော်မ  ဖပညော်သူ 

က ိုေ ော်က ိုထကော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ရနော်ကိုနော်ပမ  ြို့အဝ ော်တ  ော် ပစော်သတော်သ  ွား   ပပီွား 

က ိုေ ော်က ိုထကော်၏ သူ ယော်   ော်ွား သ ိုွားဦွားက ိုလညော်ွား

 ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ 

၁၂၁၈ ခအ  ော်က ိုဝ ော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် က   မော်ွားအ ိုခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက  ော်ွားသညော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က မော်ွားအ ိုခက ွားရွ က ို 

ဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက   ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွားမ  ွား ထ ကော်ခဖပွား   ကကပပီွား  

ထ ကော်မခဖပွားဘ  က နော်   သည ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားခသ  

က ိုခအ  ော်က ိုဝ ော်ွားက ို ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၁၉ ညီ  ော် က  ွား ၅၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား
စက  (၇) စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

 (ေယော်  ို)
ေယော်  ို ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေယော်  ိုပမ  ြို့ရှ  

စစော်ခဘွားခရှ  ော်မ  ွားက ို အကူအညီခပွားခနသည ော်

 ဦွားညီ  ော်က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် ေယော်  ိုပမ  ြို့ရှ  အမှတော် 

(၇) စစော်ဆ ော်ခရွားက ပော်က မှု  န   ပော်တ  ော် 

   ပော်ခနှ္  ော်ပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

စစော်ခကက    ခသ ခကက   ော် ဦွားညီ  ော်မှ  

ယမနော်ခနို့ (န္ ိုဝ ော်ဘ  ၁၇) တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၂၀ ခေ ော်မ ော်ွားခအ  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဖမ ော်သ ခက ွားရွ သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သပ တော်က  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ဖမ ော်သ ခက ွားရွ မှ 

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ  ော်နှ္  ော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ယမနော်ခနို့ (န္ ိုဝ ော်ဘ  ၁၇) န နကော် ၁၁ 

န ရီ    နို့ော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ခသ ခကက   ော် 

ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ  ော်မှ  ယ ော်ွားခနို့ ညခန ၅ 

န ရီတ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

 ခက   ော်ွားဆရ  ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ  ော်နှ္ ော်  

အရပော်သ ွားတစော်ဦွား တ ိုို့က ို 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ (PDF)နှ္  ော် 

အဆကော်သ ယော်ရှ သညော်ဟိုစ ပော်စ  က  

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၂၁ ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော် က  ွား ၁၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  က ိုွားတနော်ွားခက   ော်ွားသ ွား 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် 

က ိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်သညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

 ရွ ရှ  အ မော်တစော်လ ိုွားက ို မီွားရ ှုြို့   သည ော်အတ ကော် 

မီွားပ ှ မော်ွားသတော်ရနော်သ  ွားရ မှ 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခသ ွားထ ကော်လ နော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၂၂၂ မ ော်ွားခေ ော်ဦွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  က ိုွားတနော်ွားခက   ော်ွားသ ွား 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် 

က ိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်သညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

 ရွ ရှ  အ မော်တစော်လ ိုွားက ို မီွားရ ှုြို့   သည ော်အတ ကော် 

မီွားပ ှ မော်ွားသတော်ရနော်သ  ွားရ မှ 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခသ ွားထ ကော်လ နော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၂၃ အမညော်မသ မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ 

န နကော်အခစ ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

တ ော်ွားတ မော်ရ ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား အသကော် ၁၅ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  က ိုွားတနော်ွားခက   ော်ွားသ ွား 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် 

က ိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွားတ ိုို့က ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွားသ ရှ ရသညော်။ 

ခမ  ော်ရ ှု ော်ွားထကော်ခေ ော်သညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

 ရွ ရှ  အ မော်တစော်လ ိုွားက ို မီွားရ ှုြို့   သည ော်အတ ကော် 

မီွားပ ှ မော်ွားသတော်ရနော်သ  ွားရ မှ 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခသ ွားထ ကော်လ နော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၂၂၄ ဖမ  ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ပစော် တော်  ရ
အခန ကော်ခတ က 

ခာာွားရွ 
ပ ိုကကြူ မခက ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၉ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပ ိုကကြူပမ  ြို့နယော်၊ အခန ကော်ခတ ခက ွားရွ မှ 

ဦွားဖမ  ော်ဝ ော်ွားသညော် ခနအ မော်ခရှြို့ လမော်ွားတ  ော် 

လမော်ွားခလျှ ကော်ခနစဉော် 

စစော်သ ွားနှ္  ော်ရ မ  ွားပါဝ ော်သည ော် 

လှည ော်က ော်ွားအေ  ြို့နှ္  ော်တ ိုွားက  အခကက  ော်ွားမ   

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 



၁၂၂၅
ခဝယ ခအ  ော် ( ) 

သ ွားထကော်
က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားအတ  ော်ွား မ ိုွားကိုတော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုွားကိုတော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ယမနော်ခနို့ (န္ ိုဝ ော်ဘ  ၁၈) ညပ ို ော်ွားက 

ပစော် တော်မှုမ  ွားဖေစော်ပ  ွားခန   နော်၌ 

ဆ ော်ခတ  ော်ဘိုနော်ွားကကီွားခက   ော်ွားခပေါ်မှ 

ထ ကော်ကကည ော်မ ခသ  က ိုခဝယ ခအ  ော် ( ) 

သ ွားထကော်က ို မ ော်ွားတ တ ွားရပော်က ကော်အတ  ော်ွားရှ 

 EPC ရ ိုွားအတ  ော်ွား တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ 

စန္ ိုကော်ပါသမ ွားမှ ပစော် တော်   သညော်။ ထ ိုို့ခကက   ော်

 က ိုခဝယ ခအ  ော် ( ) သ ွားထကော်မှ  

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်ပပီွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၂၆ ခက  ော်စ ိုွားဝ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခအ  ော်ပနော်ွား ကခလ ရှမော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခအ  ော်ပနော်ွားပမ  ြို့၊ လှညော်ွားရ ိုွားရပော်က ကော်တ  ော် 

ခနထ ို ော်သည ော် က ိုခက  ော်စ ိုွားဝ ော်ွားက ို  အရကော်မူွား၍

 

ဆ ို ော်ကယော်ဟ နော်ွားအဆကော်မဖပတော်တီွားသညော်ဟိုဆ ို

က  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ 

န ရီ   ခက  ော်အ   နော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော်

 သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၂၇    ော်ွား   ော်ွား မ ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁

ခဆွားသ ော်တနော်ွားလ ခရ 

ကော်ပ ိုို့  သည ော် 

သ ော်တနော်ွားဆရ မ

ခတ တ  ော်ွားစ နော်ွားခနရ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော်    ော်ွားဖပညော်နယော်၊

 ကခလွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  PDF 

စ နော်ွားတစော် ိုက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွားခန ကော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် အမ   ွားသမီွား 

တစော်ဦွား၊ အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့

 ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် ခတ ြို့ရှ    သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  PDF (ကခလွား) 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော်  Char Thang Puia

 နှ္ ော်  Ram Mawia၊ ထ ိုတပော်   ၌ 

ဧည ော်သညော်အဖေစော် ခဆွားသ ော်တနော်ွား 

လ ခရ ကော်ပ ိုို့  ခနသည ော်   မ   ော်ွား   ော်ွား (Baik 

Rem Chin) တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ Char Thang 

Puia၊ နှ္ ော်  Ram Mawia တ ိုို့၏ မ ကော်နှ္ တ  ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား၊ မ   ော်ွား   ော်ွား၏ 

နေူွားတ  ော် ခသနတော်ဖေ  ော် အနီွားကပော် 

ခတ ပစော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၂၈ Cher Thang Puia က  ွား ၂၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁
ကခလွားက က ယော်ခရွားတ

ပော်ေ  ြို့ဝ ော်
ခတ တ  ော်ွားစ နော်ွားခနရ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော်    ော်ွားဖပညော်နယော်၊

 ကခလွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  PDF 

စ နော်ွားတစော် ိုက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွားခန ကော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် အမ   ွားသမီွား 

တစော်ဦွား၊ အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့

 ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် ခတ ြို့ရှ    သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  PDF (ကခလွား) 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော်  Char Thang Puia

 နှ္ ော်  Ram Mawia၊ ထ ိုတပော်   ၌ 

ဧည ော်သညော်အဖေစော် ခဆွားသ ော်တနော်ွား 

လ ခရ ကော်ပ ိုို့  ခနသည ော်   မ   ော်ွား   ော်ွား (Baik 

Rem Chin) တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ Char Thang 

Puia၊ နှ္ ော်  Ram Mawia တ ိုို့၏ မ ကော်နှ္ တ  ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား၊ မ   ော်ွား   ော်ွား၏ 

နေူွားတ  ော် ခသနတော်ဖေ  ော် အနီွားကပော် 

ခတ ပစော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၂၉ Ram Mawia က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁
ကခလွားက က ယော်ခရွားတ

ပော်ေ  ြို့ဝ ော်
ခတ တ  ော်ွားစ နော်ွားခနရ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ  ော်    ော်ွားဖပညော်နယော်၊

 ကခလွားပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  PDF 

စ နော်ွားတစော် ိုက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွားခန ကော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် အမ   ွားသမီွား 

တစော်ဦွား၊ အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့

 ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် ခတ ြို့ရှ    သညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  PDF (ကခလွား) 

တပော်ေ  ြို့ဝ ော်နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော်  Char Thang Puia

 နှ္ ော်  Ram Mawia၊ ထ ိုတပော်   ၌ 

ဧည ော်သညော်အဖေစော် ခဆွားသ ော်တနော်ွား 

လ ခရ ကော်ပ ိုို့  ခနသည ော်   မ   ော်ွား   ော်ွား (Baik 

Rem Chin) တ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ Char Thang 

Puia၊ နှ္ ော်  Ram Mawia တ ိုို့၏ မ ကော်နှ္ တ  ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား၊ မ   ော်ွား   ော်ွား၏ 

နေူွားတ  ော် ခသနတော်ဖေ  ော် အနီွားကပော် 

ခတ ပစော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၃၀ ထ နော်ွားထ နော်ွားပ  မော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားခက   ော်ွားအနီွား ခ  ခတ  ော်ခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ စ ဖပ ၆ 

မ ို ော်ခက ွားရွ ၏ 

 ရစော်ယ နော်ဘိုရ ွားခက   ော်ွားအနီွားတ  ော် 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ေနီွားခမ  ော်နှ္  နှ္စော်ဦွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ ေနီွားခမ  ော်နှ္ မှ  

တ ိုကော်ပ  မ  ွားခကက   ော် စစော်ခဘွားခရှ  ော်ရ ော်ွား 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊

 ခ  ခတ  ော်ခက ွားရွ မှ ၎ ော်ွားတ ိုို့အ မော်ရှ  

ပစစညော်ွားတ    ြို့က ို ဖပနော်ယူရနော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်အသ  ွား ယ ိုက  သ ိုို့ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။



၁၂၃၁   စော်စိုခဝ မ ၂၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ဘိုရ ွားခက   ော်ွားအနီွား ခ  ခတ  ော်ခက ွားရွ ဒီွားခမ  ဆ ို ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊ စ ဖပ ၆ 

မ ို ော်ခက ွားရွ ၏ 

 ရစော်ယ နော်ဘိုရ ွားခက   ော်ွားအနီွားတ  ော် 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ခသနတော်ဖေ  ော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ေနီွားခမ  ော်နှ္  နှ္စော်ဦွား က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါ ေနီွားခမ  ော်နှ္ မှ  

တ ိုကော်ပ  မ  ွားခကက   ော် စစော်ခဘွားခရှ  ော်ရ ော်ွား 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က ဒီွားခမ  ဆ ိုပမ  ြို့နယော်၊

 ခ  ခတ  ော်ခက ွားရွ မှ ၎ ော်ွားတ ိုို့အ မော်ရှ  

ပစစညော်ွားတ    ြို့က ို ဖပနော်ယူရနော် 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်အသ  ွား ယ ိုက  သ ိုို့ 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

၁၂၃၂ ခအ  ော်လ  ော် က  ွား ၄၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွား

ရွ 
ကျွနော်ွားလှ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ  ြို့နယော်၊ 

လ ပော်ဆ ော်ွားခတ  ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ ိုဝ ော်ဘ လ 

၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားခအ  ော်လ  ော်နှ္  ော်  က ိုဆနော်နီ 

( ) ဖမ  ော်ခအ  ော်တ ိုို့နှ္စော်ဦွားတ  ော် NLD 

အလ ခတ ြို့ရှ ရခသ ခကက   ော်ဟိုဆ ိုက  

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားက ို ခက ွားရွ ခဖမ ကော်ဘကော်ရှ  

ခလျှ ော်ဖေြူ  ော်ွားသ ိုို့ လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်ပပီွား 

 ါွားတ  ော် ကက  ွားဆ  ၍ ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၃၃ ဆနော်နီ ( ) ဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွား

ရွ 
ကျွနော်ွားလှ စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ  ြို့နယော်၊ 

လ ပော်ဆ ော်ွားခတ  ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ ိုဝ ော်ဘ လ 

၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားခအ  ော်လ  ော်နှ္  ော်  က ိုဆနော်နီ 

( ) ဖမ  ော်ခအ  ော်တ ိုို့နှ္စော်ဦွားတ  ော် NLD 

အလ ခတ ြို့ရှ ရခသ ခကက   ော်ဟိုဆ ိုက  

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားက ို ခက ွားရွ ခဖမ ကော်ဘကော်ရှ  

ခလျှ ော်ဖေြူ  ော်ွားသ ိုို့ လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်ပပီွား 

 ါွားတ  ော် ကက  ွားဆ  ၍ ခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   သညော်။ 

ထ ိုို့ခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားက ို ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၃၄ ထူွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား မူွားဖမစော်တ တ ွား သမရ ိုွားခက ွားရွ အရ ခတ ော် စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 သမရ ိုွားခက ွားရွ မှ ခဒသ  ရွ သ ွား 

က ိုထူွားန္ ို ော်က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့(PDF)ဝ ော်ဟို 

စ ပော်စ  က  ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

သမရ ိုွားတ တ ွားခပေါ်တ  ော် ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

စစော်ခဆွား   ပပီွား လညော်ပ ော်ွားက ိုခတ ၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ခန ကော်

 က ိုထူွားန္ ို ော်၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

မူွားဖမစော်အတ  ော်ွားသ ိုို့ ပစော်     ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၃၅ ခက  ော်ပေ  ွားခဝ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁၁ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ခမှ ော်ဘီ ရနော်ကိုနော်



၁၂၃၆ ခဂ   ခမ  ော် ယော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၀ ဧပပီ ၂၁ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား လ    ော်ခက ော်ပမ  ြို့မရ စ နော်ွား
န နတော်ခတ ရပော်က 

ကော်
လ    ော်ခက ော် ကယ ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ    ော်ခက ော်ပမ  ြို့မရ စ နော်ွား၌

 ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  လ    ော်ခက ော်ပမ  ြို့မှ

 အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခဂ   ခမ  ော် ယော်သညော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၀ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ရ နှ္  ော်စစော်သ ွားမ  ွား အ   ော်ွားမ  ွားပပီွား

 ပစော် တော်မှုဖေစော်ပ  ွားရ မှ ခသနတော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခမ  ော်ခဂ   ခမ  ော် ယော်သညော် 

ဧပပီလကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅(က)ဖေ  ော် 

အမှုေ   ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသူ ဖေစော်သညော်။

၁၂၃၇ တ ော်ခမ  ော်ခအွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
  ော်မ နော်ခက ွားရွ  

ခဘ လ ိုွားက  ော်ွားအနီွား

က ကီိုနော်ွားအခရှြို့ခက 

ာွားရွ 
ခ    ော်ွားဦွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခ    ော်ွားဦွားပမ  ြို့နယော်တ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၀ 

ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၀ န ရီခက  ော် နို့ော်က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားက ို

 ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆ ိုက  

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဆ ို ော်ကယော်ခန ကော်တ  ော်

 လ ိုကော်ပါလ ခသ  က ိုတ ော်ခမ  ော်ခအွားမှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်သူမှ  

ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အဆ ိုပါအမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားမှ  

က ကီိုနော်ွားအခရှြို့ခက ွားရွ မှ ဖေစော်ကကပပီွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့သညော် ခ    ော်ွားဦွားပမ  ြို့မှ 

၎ ော်ွားတ ိုို့ခနထ ို ော်ရ ခက ွားရွ သ ိုို့ ဖပနော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ က ွားမ  ွားနှ္  ော်

 လ ိုကော်လ ပစော် တော်ရ မှ   ော်မ နော်ခက ွားရွ  

ခဘ လ ိုွားက  ော်ွားအနီွားအခရ ကော်တ  ော် 

က ညော်ထ မှနော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၃၈ ခမ  ော်ခမ  ော်ခထ ွား က  ွား ၄၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၈ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
သ ကိုနော်ွားကကီွားခက ွားရွ

ာ 
  ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊   ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ ကိုနော်ွားကကီွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ ိုဝ ော်ဘ လ 

၁၈ ရကော်ခနို့က ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား၍ 

တပော်စ  ထ ွားခသ ခကက   ော် ခဒသ  ရွ သ ွား 

ထ ကော်ခဖပွား   ကကရသညော်။ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွားတ ိုို့ ဖပနော်လညော် 

ထ ကော်   သ  ွား၍ ခက ွားရွ အတ  ော်ွား 

ဖပနော်ကကည ော်   နော်၌ မတရ ွားေမော်ွားဆီွားက  

ညှညော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခသ  ခဒသ  ရွ သ ွား

 က ိုခမ  ော်ခမ  ော်ခထ ွား၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုခမ  ော်ခမ  ော်ခထ ွား၏ န္ဓ က ိုယော်၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ခ  က  ော်ွားဝတော်န ွားက ို 

ဓ ွားဖေ  ော် ဖေတော်ထ ွားသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၃၉ ဘိုနော်ွားဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၁၉ ဦွားထ ော်ဝ ော်ွား ၂၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
၂၇/၂၉, ၅၄ လမော်ွား၊ 

၄ ရပော်က ကော်
ဗ ိုလော်တခထ  ော် ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဗ ိုလော်တခထ  ော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

အသကော် ၁၉ နှ္စော်အရွယော် 

က ိုဘိုနော်ွားဖမ  ော်ခအ  ော်သညော် ေ  ော်ဖေစော်သူ 

ဦွားထ ော်ဝ ော်ွားနှ္  ော်အတူ န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့

 ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခကက ခရွား၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုဘိုနော်ွားဖမ  ော်ခအ  ော်နှ္  ော်အတူ ေ  ော်ဖေစော်သူ 

ဦွားထ ော်ဝ ော်ွားလညော်ွား  ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားမှ  န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ဖပနော်လညော် လ တော်ခဖမ ကော်လ    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။



၁၂၄၀ လ သ နော် ( ) လ ေ သ နော် က  ွား ၅၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား မနို့ော်ဟနော်ခက ွားရွ မူဆယော် ရှမော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ  ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

မူဆယော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

မနော်ို့ဟနော်ခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် အသကော် 

၅၆ နှ္စော်အရွယော်ရှ   ဦွားလ သ နော် ( ) 

လ ေ သ နော်သညော် ယ   ော်ွားအတ  ော်ွား အလိုပော် 

လိုပော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ၎ ော်ွားက ို 

ေမော်ွားဆီွား၍ ရ ိုကော်နှ္ကော်   ပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၄၁ မ ော်ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
 ခက  ကော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားရှ 

 ခသ  ော်ဖပ ော်
သလ ဘ ခက ွားရွ အရ ခတ ော် စစော်က ို ော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 သလ ဘ ခက ွားရွ မှ က ိုမ ော်ွားန္ ို ော်က ို NLD 

မ ဆ ယော်စညော်ရ ိုွားခရွားက လ၌ 

ပါဝ ော်သညော်ဟိုဆ ိုက  ၎ ော်ွားေ   ော်ထ ွားခသ  

ခ ွားဆ ို ော်၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက လ ခရ ကော် 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား 

မူွားဖမစော်အတ  ော်ွား ိုနော်  ထ ကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆ ိုက 

 ခက  ကော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားရှ  ခသ  ော်ဖပ ော်၌ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၄၂ ဝ ော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၅ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား အထက(၂) ခရွှေဘ ို

အမှတော် ၁၀ 

ထူခထ  ော်ခရွားရပော်က 

ကော်

ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့တ  ော် 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညခန ၆ န ရီ နို့ော်က

 ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွားလ သည ော် လူ ယော် နှ္စော်ဦွားက ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ သည ော် 

က ိုဝ ော်ွားမ ော်ွားထ နော်ွားမှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား 

ဆ ို ော်ကယော်ခန ကော်တ  ော်စီွားလ သည ော် 

လူ ယော်မှ မူ 

ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၄၃ ခေ ော်ဝ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား တနို့ော်ဆညော်လမော်ွားဆ ို သနော်လ  ော် ရနော်ကိုနော်

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 တနို့ော်ဆညော်လမော်ွားဆ ိုတ  ော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက အရပော်သ ွားတစော်ဦွား 

ဖေစော်သူ က ိုခေ ော်ဝ ော်ွားထ နော်ွားသညော် 

ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။

 က ိုခေ ော်ဝ ော်ွားထ နော်ွားသညော်  

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သနော်လ  ော်ပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခနထ ို ော်သူဖေစော်သညော်။ 

၎ ော်ွားသညော် တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ော်ွားခတ ရ ိုွားခက ွားရွ က ို 

လ ခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား ရနော်ကိုနော်သ ိုို့ဖပနော်ရနော် 

က ွားဂ တော်သ ိုို့ သ  ွားစဉော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။

၁၂၄၄ စညော်သူခက  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ၄၉ လမော်ွားထ ပော် ၂ ရပော်က ကော် ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပပမ  ြို့နယော်တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော်

 က ိုစညော်သူခက  ော်သညော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၇ 

ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

က ိုယော်ခရွားက ိုယော်တ က စစဖေ  ော် က ွားခမ  ော်ွား၍ 

အဖပ ော်ထ ကော်စဉော် 

ပိုေ နော်ခတ  ော်ပမ  ြို့နယော်အခရ ကော်၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

က ညော်ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၄၅ ရ သူန္ ို ော် က  ွား ၃၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ သမဝါယမဒိုဦွားစီွားမှြူွား  စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မတတရ မန္တခလွား

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု(CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ သမဝါယမဦွားစီွား  နမှ 

ဒိုဦွားစီွားမှြူွား ဦွားရ သူန္ ို ော်သညော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့ ည ၉ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။   

ဦွားရ သူန္ ို ော်သညော် မ   ော်ဖေစော်သူ 

က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားခသ ခကက   ော် 

တ မော်ွားခရှ  ော်ခနရ မှ မတတရ ပမ  ြို့အတ  ော်ွားက ို 

လ ခရ ကော်စဉော် မတတရ ပမ  ြို့လမော်ွားမကကီွားခပေါ်၌ 

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၂၄၆ သီဟခက  ော် ( )   ိုွား  ိုွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား သဃသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

က ဆ ိုွား   သညော်။

၁၂၄၇ သနော်ွားထ နော်ွားခအ  ော် က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ၂၉ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
က ို ော်ွားခဖမ ကော်ခက ွား

ရွ 
ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

က ို ော်ွားခဖမ ကော်ခက ွားရွ မှ 

က ိုသနော်ွားထ နော်ွားခအ  ော်သညော် ရ နှ္  ော် 

စစော်သ ွားမ  ွား၏ ရ ိုကော်နှ္ကော်စစော်ခဆွားမှုခကက   ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ခလွားန ရီအကက တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၄၈ စ ို ော်ွားမ နော်ခက  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၈ ဧပပီ ၂၁ ၃၀ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ပ  ူွားစ ယော်ခတ ော်ခဆွားရ ို
  မော်ွားဖမသ စညော်ရပော်

က ကော်
ခဝါ ပ  ူွား

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က  ော်ခရွားဆန္ဒဖပပ  အတ  ော်ွား

 စ ရွကော်စ တမော်ွားခဝ ှ   သည ော်အတ ကော် 

ဧပပီလအတ  ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လတ  ော် ဖပနော်လညော် 

လ တော်ခဖမ ကော်လ    ခသ  ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊

 ခဝါပမ  ြို့နယော်၊   မော်ွားဖမသ စညော်ရပော်က ကော်မှ 

က ိုစ ို ော်ွားမ နော်ခေ ော်သညော် စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် 

ဒဏော်ရ မ  ွားက ို ကိုသခနစဉော် န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၃၀ 

ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားက ပ  ူွားပမ  ြို့ရှ  

စ ယော်ခတ ော်ခဆွားရ ို၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၄၉
ပေ  ွားခမ  ော်ရ  ( ) 

ဝကော်ကခလွား
က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

အရပော်သ ွား၊ 

လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်ပ ို ော်ရှ

 ော်

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ကသ ခက ွားရွ စဉ ော်က ို ော် မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉ ော်က ို ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ကသ ခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် 

လကော်ေကော်ရညော်ဆ ို ော်ပ ို ော်ရှ ော် က ိုပေ  ွားခမ  ော်ရ  ခ ေါ်

 ဝကော်ကခလွားက ို 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ဝ ော်ဟို စ ပော်စ  ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဒီေ ော်ဘ လ ၁ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခဖ ခထ ကော်က ို ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

သ ိုွားန ရီ နို့ော်အကက ၌ က ိုပေ  ွားခမ  ော်ရ မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၅၀
နှ္ ော်ွားခအ  ော် ( ) 

ခအ  ော်ဘည  
က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ဗမ န္ ို ော်  လ ိုွားဆ ို ော်ရ  

ခက   ော်ွားသ ွားသမဂဂမ  ွား

 အေ  ြို့   ပော်၏ 

အေ  ြို့ဝ ော်ခဟ  ော်ွား

က ော်ွားဘိုတော်ခက ွားရွ ၊ ကနို့ော်ဘလူ ဖမရတန ရပော်က ကော်   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်သ ွားမ  ွားနှ္  ော် 

ပ ြူခစ ထီွားမ  ွား၏ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားက ို 

     ရသညော်။ 



၁၂၅၁ ဖပညော် ော်စ ိုဦွား ( ) တီွားတီ က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ထမ ော်ွားဆ ို ော်ပ ို ော်ရှ ော် စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခန ကော်လယော်ခက ွား

ရွ 
ပမ တော် တနသသ ရီ

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ တော်ပမ  ြို့၊ 

ခန ကော်လယော်ရပော်က ကော်တ  ော် ထမ ော်ွားဆ ို ော်ေ   ော်၍ 

ခရ  ော်ွား  ခနသည ော် ဦွားဖပည ော်စ ိုဦွား ( ) တီွားတီက ို 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့ (PDF) မ  ွားအ ွား

 ခထ ကော်ပ  ခပွားခနသညော်ဟို စ ပော်စ  ပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ န နကော် ၇ 

န ရီ   အ   နော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် ဦွားဖပည ော်စ ိုဦွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို သိုသ နော်၌ 

လ ခရ ကော်ကကည ော်ရှုရနော် မ သ ွားစိုက ို 

အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၅၂ ဆလ ို ော်ွားလ ွားရ ို ခမ က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား အ ိုွားခဖမထူွားခက ွားရွ သ ေ ိုို့ခက ွားရွ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ ေ ိုို့ခက ွားရွ မှ ဆလ ို ော်ွားလ ွားရ ိုခမ  (Lal Ro 

Mawi) က ို  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားမှ  

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်၍ လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် 

အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ိုွားခဖမထူွားခက ွားရွ က ို မီွားရ ှုြို့မှုအတ  ော်ွား  

ဆလ ို ော်ွားလ ွားရ ိုခမ က ိုလညော်ွား 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

ဆလ ို ော်ွားလ ွားရ ိုခမ သညော် 

ဖမစော်သ ဖမစော်အခရှြို့ဘကော်ကမော်ွားရှ  ၎ ော်ွား၏ 

ပ စ ိုကော်  ော်ွားတ  ော် အလိုပော်လိုပော်ခနစဉော် 

ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၅၃ အ က စ ိုွား က  ွား ၁၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၅၄ ဆနော်ွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၅၅ သနော်ွားဖမ  ော်ခအ  ော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၅၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၅၇ ခက  ော်သကော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၅၈   စော်နနော်ွားဦွား က  ွား ၁၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၅၉ ဝ ော်ွားခက  ော် က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၀ ထကော်က ို က  ွား ၂၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၆၁ ေ ော်မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၂ တ  ော်န္ ို ော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၆၃ စ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၄ ဝ ော်ွားကကညော် မ ၆၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ  ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ က ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား လူ ယော်မ  ွားအပါအဝ ော်

 ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် 

ကက  ွားတိုပော်က  မီွားရ ှုြို့ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၆၅ နှ္စော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီက ိုလညော်ွား 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၆၅ အ သန္တ ခအ  ော် မ ၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်ခရှြို့ ၁၁၀လမော်ွား၊ ၄၅ လမော်ွားနှ္  ော် ၄၆ လမော်ွားကက ွား  မော်ွားဖမသ စညော် မန္တခလွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

  မော်ွားဖမသ စညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခအ  ော်သ ယ ရပော်က ကော် အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွား 

ခပါကော်က  မှုဖေစော်ပ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

အဆ ိုပါရပော်က ကော်ရ ိုွားတ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော် 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော်

 ခနအ မော်ခရှြို့တ  ော် ကစ ွားခနသည ော် အသကော် ၅ 

နှ္စော်အရွယော် မအ သန္တ ခအ  ော်မှ  ခန ကော်ခစ က ို

 က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၆ လ ှု ော်ဝ ော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ 
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား (၆၀၀၆)

 တပော်ရ ော်ွား
ကနော်ို့ော်ဘလူ စစော်က ို ော်ွား

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု(CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ကနို့ော်ဘလူပမ  ြို့နယော်၊ 

အခဖ   ပည အလယော်တနော်ွားခက   ော်ွား(ခဘ )မှ

 အလယော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားလ ှု ော်ဝ ော်ွားသညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၇ သ ွား ယော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၈ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၈ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား အရကော်  ကော်စကော်ရ ိုခရှြို့ ကက    ို ော်ခရွားရပော်က ကော် သ ဖေြူေရပော် မ နော်

မ နော်ဖပညော်နယော်၊ သ ဖေြူေရပော်ပမ  ြို့တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ

 ၈ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

ဆ ို ော်ကယော်စီွားလ ခသ  ဦွားသ ွား ယော်ဆ ိုသည ော် 

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားက ို စစော်သ ွားမ  ွားမှ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားသ ွား ယော်သညော် အလိုပော်မှ ခနအ မော်သ ိုို့ 

ဖပနော်လ စဉော် ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၆၈ မ   ွားထ နော်ွား က  ွား ၂၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော်

 စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတ ိုို့ 

ဆိုတော်   ရ လမော်ွားခကက  ော်ွား၌ ခတ ြို့သည ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော်   ပပီွား

 ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  က ထူွားမခက ွားရွ မှ 

ဦွားစ နော်လ  ော်၊ ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ မှ 

က ိုမ   ွားထ နော်ွားနှ္  ော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ဒီေ ော်ဘ လ ၈

 ရကော်ခနို့တ  ော် ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၆၉ စ နော်လ  ော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား က ထူွားမခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော်

 စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတ ိုို့ 

ဆိုတော်   ရ လမော်ွားခကက  ော်ွား၌ ခတ ြို့သည ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော်   ပပီွား

 ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  က ထူွားမခက ွားရွ မှ 

ဦွားစ နော်လ  ော်၊ ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ မှ 

က ိုမ   ွားထ နော်ွားနှ္  ော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ဒီေ ော်ဘ လ ၈

 ရကော်ခနို့တ  ော် ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၇၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊

 က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ  ော် တပော်စ  ထ ွားသည ော်

 စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတ ိုို့ 

ဆိုတော်   ရ လမော်ွားခကက  ော်ွား၌ ခတ ြို့သည ော် 

အရပော်သ ွား သ ိုွားဦွားက ို ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော်   ပပီွား

 ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါရွ သ ွား သ ိုွားဦွားမှ  က ထူွားမခက ွားရွ မှ 

ဦွားစ နော်လ  ော်၊ ခ    ော်ွားဆ ိုခက ွားရွ မှ 

က ိုမ   ွားထ နော်ွားနှ္  ော် အရပော်သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို ဒီေ ော်ဘ လ ၈

 ရကော်ခနို့တ  ော် ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၇၁ လှဝ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ န္ ိုဝ ော်ဘ  ၂၁ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော် ခက  ော်ဝကှော်ခက ွားရွ ေယော်  ို ရှမော်ွား

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ (၆၆) မှ 

ခနအ မော်၌ ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်ခတ  ော်ပ ို ော်ွား၊ ေယော်  ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ော်ဝှပော်ခက ွားရွ မှ က ိုလှဝ ော်ွား၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော်

 ဖပနော်လညော်ခတ ြို့ရှ    ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုလှဝ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

ခသနတော်ဒဏော်ရ နှ္  ော် 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို 

ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ က ိုလှဝ ော်ွားက ို 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့(PDF)ဝ ော်ဟို 

စ ပော်စ  က  PDF ဝတော်စ ိုလှ ဝတော်  ို ော်ွားပပီွား 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။



၁၂၇၂ စလ ို ော်ွားခ  ကက က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ဓမမဆရ 
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား 

(ခစတိုတထရ  ရ  စနော်ွား)
သကကယော်ခတ  ော်ခက ွားရွ ခစတိုတထရ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခစတိုတတရ ပမ  ြို့နယော်၊

 သကကယော်ခတ  ော်ခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော်

 အရ ှု   ော်ွားနှ္စော်ဖ  ော်ွား ရစော်ယ နော်အသ ော်ွားခတ ော်၏ 

ဓမမဆရ  ဆလ ို ော်ွားခ  ကက သညော် 

စစော်ခကက ခရွား၌ ရရှ သည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားခကက   ော်

 မခက ွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွား၌ ဒီေ ော်ဘ လ ၉ 

ရကော်ခနို့က က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဆလ ို ော်ွားခ  ကက သညော် 

အသ ော်ွားခတ ော်တ ဝနော်ဖေ  ော် ခဆ ပမ  ြို့နယော်သ ိုို့ 

သ  ွားရ လမော်ွား၌ 

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့(PDF)ဝ ော်ဟို 

စ ပော်စ  ဖ  ော်ွား  ရက  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ထ ိုို့ခန ကော် 

ဆလ ို ော်ွားခ  ကက က ို ဖပ ော်ွားထနော်စ   

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ ခမွားဖမနော်ွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ

 ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် မခက ွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရ ိုကကီွားသ ိုို့

 လွှ ခဖပ  ော်ွားခပွား   ရ  ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ 

န နကော်ပ ို ော်ွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၂၇၃ တ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ 

 နို့ော်ရှ ခသ  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်ခကက  ော်ွားမှ တပော်စ     ပပီွား ယမနော်ခနို့ 

(ဒီေ ော်ဘ  ၁၀) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

ခလွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ခမ  ော်တ ိုွား၊ ခမ  ော်မ ိုွား၊ 

ဦွားက ည နို့ော်နှ္  ော် ဦွားခက  ော်ဝ ော်ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ခန ကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်က  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၇၄ မ ိုွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ 

 နို့ော်ရှ ခသ  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်ခကက  ော်ွားမှ တပော်စ     ပပီွား ယမနော်ခနို့ 

(ဒီေ ော်ဘ  ၁၀) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

ခလွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ခမ  ော်တ ိုွား၊ ခမ  ော်မ ိုွား၊ 

ဦွားက ည နို့ော်နှ္  ော် ဦွားခက  ော်ဝ ော်ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ခန ကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်က  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၇၅ က ည နို့ော် က  ွား ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ 

 နို့ော်ရှ ခသ  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်ခကက  ော်ွားမှ တပော်စ     ပပီွား ယမနော်ခနို့ 

(ဒီေ ော်ဘ  ၁၀) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

ခလွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ခမ  ော်တ ိုွား၊ ခမ  ော်မ ိုွား၊ 

ဦွားက ည နို့ော်နှ္  ော် ဦွားခက  ော်ဝ ော်ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ခန ကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်က  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၇၆ ခက  ော်ဝ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နဂါွားတ  ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ 

 နို့ော်ရှ ခသ  အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ 

စစော်ခကက  ော်ွားမှ တပော်စ     ပပီွား ယမနော်ခနို့ 

(ဒီေ ော်ဘ  ၁၀) န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

အဆ ိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

ခလွားဦွားဖေစော်ကကသည ော် ခမ  ော်တ ိုွား၊ ခမ  ော်မ ိုွား၊ 

ဦွားက ည နို့ော်နှ္  ော် ဦွားခက  ော်ဝ ော်ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ခန ကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်က  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၇၇ မ ိုွားမ ော်ွားဦွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ပမ   ော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခက ွားရွ လ ိုခ   ခရွားအတ ကော် 

က ော်ွားခစ   ော်ခနခသ  ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သည ော်

 က ိုမ ိုွားမ ော်ွားဦွား၊ က ို  မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော်၊ 

က ိုထကော်ခအ  ော်နှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ခက  ခေ တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

က ိုထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော်က ိုလညော်ွား ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၇၈   မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော် က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ပမ   ော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခက ွားရွ လ ိုခ   ခရွားအတ ကော် 

က ော်ွားခစ   ော်ခနခသ  ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သည ော်

 က ိုမ ိုွားမ ော်ွားဦွား၊ က ို  မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော်၊ 

က ိုထကော်ခအ  ော်နှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ခက  ခေ တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

က ိုထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော်က ိုလညော်ွား ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၇၉ ထကော်ခအ  ော် က  ွား ၂၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ပမ   ော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခက ွားရွ လ ိုခ   ခရွားအတ ကော် 

က ော်ွားခစ   ော်ခနခသ  ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သည ော်

 က ိုမ ိုွားမ ော်ွားဦွား၊ က ို  မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော်၊ 

က ိုထကော်ခအ  ော်နှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ခက  ခေ တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

က ိုထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော်က ိုလညော်ွား ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၈၀ ခအ  ော်ခက  ော်ခေ က  ွား ၃၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ပမ   ော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခက ွားရွ လ ိုခ   ခရွားအတ ကော် 

က ော်ွားခစ   ော်ခနခသ  ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သည ော်

 က ိုမ ိုွားမ ော်ွားဦွား၊ က ို  မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော်၊ 

က ိုထကော်ခအ  ော်နှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ခက  ခေ တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

က ိုထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော်က ိုလညော်ွား ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၈၁ ထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော် က  ွား ၃၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ ပမ   ော် စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခ ါ ော်ွားက  ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား 

ခက ွားရွ လ ိုခ   ခရွားအတ ကော် 

က ော်ွားခစ   ော်ခနခသ  ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သည ော်

 က ိုမ ိုွားမ ော်ွားဦွား၊ က ို  မော်ွားခဖမ စညော်သူကကညော်၊ 

က ိုထကော်ခအ  ော်နှ္  ော် 

က ိုခအ  ော်ခက  ခေ တ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွား   ပပီွားခန ကော် ၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားမခက  ော်ွားသည ော် 

က ိုထ နော်ွားထ နော်ွားန္ ို ော်က ိုလညော်ွား ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၈၂ မ ိုွားခက  ော်ွား က  ွား ၂၁ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့၊

 ည ၈ န ရီအ   နော်က ပ ြူခစ ထီွား 

ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် အေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်

 ခနအ မော်သ ိုို့ ဖပနော်လ သည ော် က ိုမ ိုွားခက  ော်ွားနှ္  ော် 

အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော်ရှ  

ခမ  ော်ရ ေ မ ော်ွားထ နော်ွားတ ိုို့က ို 

ဆ ို ော်ကယော်ရပော်မခပွား၍ဟိုဆ ိုက  

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၈၃ ရ ေ မ ော်ွားထ နော်ွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ ခရွှေဘ ို စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့၊

 ည ၈ န ရီအ   နော်က ပ ြူခစ ထီွား 

ခ ွားခအ  ော်နှ္  ော် အေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားက ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်

 ခနအ မော်သ ိုို့ ဖပနော်လ သည ော် က ိုမ ိုွားခက  ော်ွားနှ္  ော် 

အသကော် ၁၇ နှ္စော်အရွယော်ရှ  

ခမ  ော်ရ ေ မ ော်ွားထ နော်ွားတ ိုို့က ို 

ဆ ို ော်ကယော်ရပော်မခပွား၍ဟိုဆ ိုက  

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၈၄ ပေ  ွားမ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား

ေရပော်အတ  ော်ွား 

(ဆ ော်ခဖ ယ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ခရွှေလှ ခက ွားရွ ကက ွား၊ 

ခရစကက  ပမ  ြို့နယော်)

သူခ ွားကိုနော်ွား ( ) 

သို ဒီပခက ွားရွ 
 ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

 စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

သူခ ွားကိုနော်ွား ( ) သို ဒီပခက ွားရွ တ  ော် 

ခနထ ို ော်သညော် ခမ  ော်ပေ  ွားမ ော်ွားသညော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက  ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ော်ခဖ ယ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ခရွှေလှ ခက ွားရွ ကက ွားရှ  ေရပော်တစော် ိုတ  ော် 

န ွား  ိုခနစဉော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ န နကော် 

၁၀ န ရီ နို့ော်တ  ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စန္ ိုကော်ပါဖေ  ော် ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၈၅ လ နော်ွားလ ို ော်ွား မ ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အခရှြို့ အခန ကော်ရွ မ ော်ွားတပော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ော်ွားတပော်ပမ  ြို့တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ 

၁၂ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်ဖ  ော်ွားခကက   ော် ခနအ မော်ခရှြို့တ  ော်

 ရပော်ခနသည ော် ခဒေါ်လ နော်ွားလ ို ော်ွားမှ  

က ညော်ထ မှနော်   ပပီွား ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၈၆ အ မော်ကီ က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ဓမမအမှုခတ ော်ခဆ  ော် စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား အိုပော်ေ ိုခက ွားရွ ကနော်ပကော်လကော်    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

အိုတော်ေ ိုခက ွားရွ မှ 

 ရစော်ခတ ော်ရ ြို့အသ ော်ွားခတ ော်၏ 

ဓမမအမှုခတ ော်ခဆ  ော် ဆရ ခတ ော်အ မော်အီွားက ို

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဒီေ ော်ဘ လ 

၁၁ ရကော်ခနို့တ  ော် ေမော်ွားဆီွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂

 ရကော်ခနို့တ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ ဆရ ခတ ော်အ မော်အီွားသညော် 

အိုတော်ေ ိုခက ွားရွ က ို ဖပနော်လ    နော်တ  ော် 

ဟ ိုတယော်ေိုနော်၌ ေမော်ွားဆီွား     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၈၇ စ ိုွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁
အလ တော်တနော်ွားဓါတော်ပ ိုသ

တ ော်ွားခထ ကော်
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဂရပော်ေစော်ဒီေ ို ော်န နှ္  ော် 

အလ တော်တနော်ွားဓ တော်ပ ိုသတ ော်ွားခထ ကော် 

တစော်ဦွားဖေစော်သူ က ိုစ ိုွားန္ ို ော်သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို 

     ရပပီွားခန ကော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော်

 စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ိုစ ိုွားန္ ို ော်သညော် 

လသ ပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားဖပ လိုပော်သည ော် 

အသ တ တော်သပ တော်အ ွား 

ဓ တော်ပ ိုရ ိုကော်ကူွားခနစဉော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ၎ ော်ွားနှ္  ော်အတူ 

ဓ တော်ပ ိုသတ ော်ွားခထ ကော် 

က ိုခေ ော်ထ နော်ွားသညော်လညော်ွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၈၈ ထ နော်လ ော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား မှနော်သ ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ  ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော်

 က ိုထ နော်လ ော်ွား၊ က ိုခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော်၊ 

က ိုည  တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ   ွားဦွားတ ိုို့သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

လယော်အတ  ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားက ို

 ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၈၉ ခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော် က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား မှနော်သ ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ  ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော်

 က ိုထ နော်လ ော်ွား၊ က ိုခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော်၊ 

က ိုည  တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ   ွားဦွားတ ိုို့သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

လယော်အတ  ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားက ို

 ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၉၀ ည  တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ   ွားဦွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လယော်ယ အတ  ော်ွား မှနော်သ ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ  ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်ကကသည ော်

 က ိုထ နော်လ ော်ွား၊ က ိုခေ ော်ခေ ော်ခအ  ော်၊ 

က ိုည  တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ   ွားဦွားတ ိုို့သညော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ  ွား 

ရွ အတ  ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

လယော်အတ  ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ  ွားက ို

 ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၉၁ သနော်ွားဖမ  ော် က  ွား ၅၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား စစော်ခကက ခရွား စ နော်ွားကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မတတရ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရန ို့သ ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

စ နော်ွားကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အခဖ စ ိုကော် 

မဟ ကိုသလက ရီန ခရွားကူညီမှုအသ ော်ွား၏

 အတ  ော်ွားခရွားမှြူွားဖေစော်သူ ဦွားသနော်ွားဖမ  ော်သညော် 

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခန ၃ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ဒီေ ော်ဘ  ၁၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားသနော်ွားဖမ  ော်၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားတ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားနှ္  ော်

 မ ကော်နှ္ အပါအဝ ော် တစော်က ိုယော်လ ိုွား၌ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ည  မညော်ွားဒဏော်ရ မ  ွားက ို ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၉၂ ထ နော်ွားလ  ော်ဦွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ပစော် တော်  ရ ခက လ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့တ  ော် 

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့က 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

အမ   ွားသ ွား နှ္စော်ဦွားက ို 

ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွားသညော်ဟိုဆ ိုက  

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ခမ  ော်ွားနှ္ ော်လ သည ော် အသကော် ၁၇ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ထ နော်ွားလ  ော်ဦွားမှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဆ ို ော်ကယော်ခန ကော်တ  ော်လ ိုကော်ပါလ သည ော် 

က ိုဖပည ော်စ ိုဦွားမှ   ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၂၉၃ သီဟန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ေရပော်က  ော်ွားခက ွားရွ သပ တော်က ဉော်ွား မန္တခလွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သပ တော်က  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ေရပော်က  ော်ွားခက ွားရွ ၌ 

ခနထ ို ော်သည ော် က ိုသီဟန္ ို ော်သညော် 

ခ ွားဝယော်ပပီွားခန ကော် ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော် 

က ညော်ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ ဘကော်က ို 

ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားစစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားနှ္  ော်အတူပါလ သူ တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား 

ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသီဟန္ ို ော်တ ိုို့နှ္စော်ဦွား ဆ ို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားလ စဉော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စစော်ခဆွားရနော်

 တ ွားဆီွားရ  ရပော်တနို့ော်မခပွားခသ ခကက   ော် 

ပစော် တော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၉၄   နော်ခန  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော် ထ ိုွားကကီွားခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် အ ော်အ ွား ၂၀၀ 

ဝနော်ွားက  ော် နို့ော်ရှ သည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ထ ိုွားကကီွားခက ွားရွ မှ ဦွား  နော်ခန  ော်နှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏ေနီွားတ ိုို့က ို ခနအ မော်နှ္  ော်အတူ မီွားရ ှုြို့၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၂၉၅   နော်ခန  ော်ေနီွား မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော် ထ ိုွားကကီွားခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ  ော် အ ော်အ ွား ၂၀၀ 

ဝနော်ွားက  ော် နို့ော်ရှ သည ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ထ ိုွားကကီွားခက ွားရွ မှ ဦွား  နော်ခန  ော်နှ္  ော် 

၎ ော်ွား၏ေနီွားတ ိုို့က ို ခနအ မော်နှ္  ော်အတူ မီွားရ ှုြို့၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၂၉၆ မခ ွား မ ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်ခရှြို့

အမှတော်(၇) 

မ တ ရပော်၊ 

ကမော်ွားန ွားလမော်ွား

ပိုသ မော် ဧရ ဝတီ

ဧရ ဝတီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပိုသ မော်ပမ  ြို့တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် အသကော် ၆၀ 

အရွယော်ရှ  ခဒေါ်မခ ွားက ို ရ တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ န ရီ နို့ော်တ  ော်

 ခနအ မော်ခရှြို့၌ လညော်ပ ော်ွားက ို ခတ ၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ခဒေါ်မခ ွားသညော် ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၂၉၇ တ ော်ခ ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၉၈ ခက  ော်ခ ွား က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၂၉၉ ေ ိုွား  စော် က  ွား ၁၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား န ှော််းခါ်းဖက ်းရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၀ ခေ ော်ခ ွားဦွား က  ွား ၄၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၁ သ ွား  စော် က  ွား ၁၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၂ ခဝလ ော်ွား က  ွား ၂၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၃ ပေ  ွားခဝခထ ွား က  ွား ၂၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၄ နနော်ွားခဝခအ  ော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 



၁၃၀၅ ပါွားသ ို ော်ွား က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ က ို ဒီေ ော်ဘ  ၁၇ ရကော်ခနို့က

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသည ော် 

ရဟတော်ယ ဉော် သ ိုွားစီွားဖေ  ော် 

တရစပော်ပစော် တော်   သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား က ိုွားခလ  ော်ွားက ို 

ရှ ခေ ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ာ ရှရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွားသူမ  ွားမှ  

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွား၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ  ော်ဘကော်ရှ  

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ  ကော်ဦွားနှ္  ော် 

ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား 

တစော်ဦွားတ ိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားဖေစော်ကကသည ော် 

က ိုတ ော်ခ ွားနှ္  ော် က ိုခက  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

လကော်ဖပနော်ကက  ွားတိုပော်၍ ခန ကော်ခစ မှ 

ပစော်သတော်သ  ွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၃၀၆
လှမ ော်ွားခမ  ော် ( ) 

လမ ော်ွားခမ  ော်
က  ွား ၃၀ ဦွား  ော်ခမ  ော်ခဒ ွား ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား မခဒါ  ပ ော်ခက ွားရွ လယော်ခဝွား ခနဖပညော်ခတ ော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် ခနဖပညော်ခတ ော်၊ 

လယော်ခဝွားပမ  ြို့နယော်၊ မခဒါ  ပ ော်ခက ွားရွ  

စ သ ော်ခက   ော်ွားမှ 

အလယော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားလှမ ော်ွားခမ  ော်သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့

 ညပ ို ော်ွားတ  ော် ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ  ော်  စစော်ခကက ခရွား၌

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၀၇ စ ိုွားဟ နော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား နယော်ဖ  ွားခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၇ န ရီ နို့ော်တ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

နယော်ဖ  ွားခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

ဦွားစ ိုွားဟ နော်ွားသညော် ၎ ော်ွား၏ခနအ မော်၌ ရှ ခနစဉော် 

စစော်သ ွား  ိုနှ္စော်ဦွား၊ ရပော်ခက ွားအိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွား 

တစော်ဦွားနှ္  ော် ပ ြူခစ ထီွား နှ္စော်ဦွားတ ိုို့မှ 

အခကက  ော်ွားမ   

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် 

ရ ော်ဘတော်က ို က ညော်ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၃၀၈ သ ခထ ွားခမ  ော် ( ) မိုနော်ွားမ နော် က  ွား ၃၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအ

ေ  ြို့   ပော်
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် 

(NlD) ပါတီဝ ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

အသကော် ၃၂ အရွယော် က ိုသ ခထ ွားခမ  ော် ( ) 

မိုနော်ွားမ နော်နှ္  ော် ေနီွားဖေစော်သူ အသကော် ၃၈ 

နှ္စော်အရွယော် မနနော်ွားတ ိုို့သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  ခနအ မော်၌  

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

နှ္စော်ရကော်အကက တ  ော် မ သ ွားစိုမှ 

လ ိုကော်လ စ ိုစမော်ွားစဉော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားထ  

ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ဘ  

သပဂဂ လော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၀၉ နနော်ွား မ ၃၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ဖပညော်ကကီွားတ   နော် မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ  ြို့ အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော် 

(NlD) ပါတီဝ ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  

အသကော် ၃၂ အရွယော် က ိုသ ခထ ွားခမ  ော် ( ) 

မိုနော်ွားမ နော်နှ္  ော် ေနီွားဖေစော်သူ အသကော် ၃၈ 

နှ္စော်အရွယော် မနနော်ွားတ ိုို့သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ 

ရကော်ခနို့တ  ော် မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ဖပညော်ကကီွားတ   နော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  ခနအ မော်၌  

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

နှ္စော်ရကော်အကက တ  ော် မ သ ွားစိုမှ 

လ ိုကော်လ စ ိုစမော်ွားစဉော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားမ  ွားက ို 

မ သ ွားစိုဝ ော်မ  ွားထ  

ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ  ော်ွားမရှ ဘ  

သပဂဂ လော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၁၀ ခမ  ော်ယ ို က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွား

ရွ 
ေယော်  ို ရှမော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

ေယော်  ိုပမ  ြို့နယော်၊ ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ မှ 

ရွ သ ွား ၁၉ ဦွားအနကော် နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  

အသကော် ၆၇ နှ္စော်အရွယော် ဦွားခမ  ော်ယ ို နှ္  ော် 

အသကော် ၄၇ နှ္စော်အရွယော် ဦွားစ ိုွားတ  ော်တ ိုို့သညော် 

ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့ အမှတော် (၁) ရ စ နော်ွားတ  ော် 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က နော်ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားသညော် ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့ 

အမှတော် (၁) ရ စ နော်ွားတ  ော် 

   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်မှုတ ိုကော်ေ ကော်ခရွားဥပခဒ ပိုဒော်မ ၅၂

 ဖေ  ော် အမှုေ   ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၁၁ စ ိုွားတ  ော် က  ွား ၄၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၈ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွား

ရွ 
ေယော်  ို ရှမော်ွား

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ခသ  ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ 

ေယော်  ိုပမ  ြို့နယော်၊ ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ မှ 

ရွ သ ွား ၁၉ ဦွားအနကော် နှ္စော်ဦွားဖေစော်ခသ  

အသကော် ၆၇ နှ္စော်အရွယော် ဦွားခမ  ော်ယ ို နှ္  ော် 

အသကော် ၄၇ နှ္စော်အရွယော် ဦွားစ ိုွားတ  ော်တ ိုို့သညော် 

ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့ အမှတော် (၁) ရ စ နော်ွားတ  ော် 

ထ နော်ွားသ မော်ွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က နော်ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားသညော် ခတ  ော်ကကီွားပမ  ြို့ 

အမှတော် (၁) ရ စ နော်ွားတ  ော် 

   ပော်ခနှ္  ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရပပီွား 

အကကမော်ွားေကော်မှုတ ိုကော်ေ ကော်ခရွားဥပခဒ ပိုဒော်မ ၅၂

 ဖေ  ော် အမှုေ   ော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၁၂ ဆနော်ွားမ ော်ွားခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်တ  ော် 

ပစော်သတော်  ရ
မ ိုွားဆယော် ခက ွားရွ မ ိုွားည  ပ  ူွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ န ရီ နို့ော်က

 ဆ ို ော်ကယော်စီွား၍ ဖပနော်လ ခသ  

လူ ယော်တစော်ဦွားက ို ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မ ိုွားည  ပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ စစော်ခဆွားခရွားဂ တော်တ  ော် 

စစော်သ ွားမ  ွားမှ ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

အဆ ိုပါလူ ယော်မှ  ခနရ တ  ော်ပ ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သည ော်လူ ယော်မှ  

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လကော်ပ တနော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ော်မနီခက ွားရွ အိုပော်စို၊ 

မ ိုွားဆယော်ခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် 

က ိုဆနော်ွားမ ော်ွားခအ  ော် ဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၁၃ ဖမတော်သ ော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ က ို စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်မှ 

စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော်  ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊

 ဦွားမ   ွားန္ ို ော်နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၁၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၁၄ မ   ွားန္ ို ော် က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ က ို စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်မှ 

စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော်  ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊

 ဦွားမ   ွားန္ ို ော်နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၁၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၁၅ ခအ  ော်ခ ွား က  ွား ၁၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၀ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဆ ိုကိုနော်ွားခက ွားရွ က ို စစော်သ ွား ၁၀၀  နို့ော်မှ 

စီွားန ော်ွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား သ ိုွားဦွားဖေစော်သည ော်  ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊

 ဦွားမ   ွားန္ ို ော်နှ္  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

အသကော် ၁၂ နှ္စော်အရွယော် 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခ ွားတ ိုို့က ို 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၁၆ ခမ  ော်ခ ွား က  ွား ၅၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၁၇ ခ ွားမ မ ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၁၈ ခအွားက ို က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၁၉ ေ ိုွားခအွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၂၀ ဖမ  ော်ခေ ော် က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၂၁ မ ော်ွားဒ ော် က  ွား ၆၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၂၂ ခ  သ  ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၂၃ ဝ ော်ွားဖမ  ော်ရီ  ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၂၄ ဘ ဥ မ ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၂၅ ထူွားခအ  ော်ခက  ော် က  ွား ၇၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၂၆ အ ခပ က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၂၇ ခေ ော်လ ော်ွား က  ွား ၄၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   



၁၃၂၈ ခမ  ော်ခေ ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၂၉ ခမ  ော်ကကညော် က  ွား ၅၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၃ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွားပစော် တော်  ရ
နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ တ  ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ 

ရကော်ခနို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ  ော်ွား၊ 

ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားတ ိုို့ခကက   ော် 

နတော်ခ    ော်ွားခက ွားရွ  ခဒသ   က ိုွားဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါခဒသ   က ိုွားဦွားမှ  ဦွားခမ  ော်ကကညော်၊ 

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ က ိုခအွားက ို၊ က ိုေ ိုွားခအွား၊ 

က ိုဖမ  ော်ခေ ော်၊ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ  အမ   ွားသ ွား 

သ ိုွားဦွားနှ္  ော် အမ   ွားသမီွား တစော်ဦွား တ ိုို့ဖေစော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။   

၁၃၃၀ သီဟ ( ) ကနော်ခကကွား က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ခလ  ော်ွားလ ိုနှ္  ော်စမော်ွားလှမော်ွားရွ ကက 

ာွား လမော်ွားပ ို ော်ွား
ည ော်ွားခမ ော် ခက ွားရွ ခလ  ော်ွားလ ို တနသသ ရီ

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ  ော် 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခလ  ော်ွားလ ိုွား-စမော်ွားလှမော်ွားသ  ွား 

လမော်ွားတစော်ခနရ တ  ော် 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ သည ော် 

ည ော်ွားခမ ော်ခက ွားရွ သ ွား က ိုကနော်ွားခကက ( ) 

သီဟက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ သညော်။ 



၁၃၃၁ ခန ော် ီွား မ ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား

ခလွားခ ါ  ခထ 

ခက ွားရွ နှ္  ော်ခထ ော်ကခလ ော် ီွား

 ခက ွားရွ ကက ွားရှ  ယ   ကလ ိုွား

ခထ ော်ကခလ ော် ီွားက 

ခာာွားရွ 
ဘီွားလ ော်ွား မ နော်

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၀ န ရီတ  ော်

  လရ ၁၀၁ တပော်ရ ော်ွားမှ မ နော်ဖပညော်နယော်၊ 

ဘီွားလ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခထ ော်ကခလ ော် ီွားခက ွားရွ တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော်

 အသကော် ၆၀ အရွယော် ခန ော် ီွားက ို ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွား

 ခသနတော်ဖေ  ော်ခတ ၍ ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၃၂
ခအစ ို ော်ွားခက( ) 

စ ို ော်ွားဝ ော်ွားခအ  ော်
က  ွား ၃၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ၂၅ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ကဗ  ဆရ ၊ 

ေကော်ဒရယော်ဂ  နယော်၏ 

အယော်ဒီတ 

မယ ော်ဝါွား ီွား ဧရ ဝတီ

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ေကော်ဒရယော်ဂ  နယော်၏ အယော်ဒီတ နှ္  ော် 

ကဗ  ဆရ ဖေစော်သူ က ိုခအစ ို ော်ွားခက ( ) 

စ ို ော်ွားဝ ော်ွားခအ  ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

 ပစော် တော်လ ိုကော်ခသ  

လကော်နကော်ကကီွားက ညော်ထ မှနော်၍ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမဝတီပမ  ြို့နယော်၊ 

မယ ော်ဝါွား ီွားခက ွားရွ အနီွား စစော်ခဘွားခရှ  ော်မ  ွား 

ပိုနော်ွား  ိုရ သ ိုို့ လကော်နကော်ကကီွားက ညော် 

က ခရ ကော်ခပါကော်က  စဉော် က ိုခအစ ို ော်ွားခက၏ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ထ မှနော်က  

က ဆ ိုွား   ဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၃၃၃ ခအ  ော်ဘိုနော်ွားခက  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ရနော်ကိုနော် ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်တကကသ ိုလော် ဘူမ ခဗဒ 

တတ ယနှ္စော်ခက   ော်ွားသ ွား 

က ိုခအ  ော်ဘိုနော်ွားခက  ော်သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ 

ရကော်ခနို့တ  ော် တ ခမ ပမ  ြို့နယော်၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ 

၂၇ရကော်ခနို့တ  ော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၃၄ ခေ ော်ဦွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ ဟ ော် အ နော်ခက ွားရွ အဝ ော် ခရွှေကူ က   ော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားသည ော် က   ော်ဖပညော်နယော်၊ 

ခရွှေကူပမ  ြို့မှ မူလတနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ  

ဦွားခေ ော်ဦွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ  ော် ခသနတော်ဖေ  ော် 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ဦွားခေ ော်ဦွားသညော်  ၎ ော်ွား၏ညီမ 

မဂသလ ခဆ  ော်အတ ကော် ဝါွားသ  ွား ိုတော်ပပီွားအဖပနော်

 တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွားခနခသ ခကက   ော် 

ထ ကော်ခဖပွားစဉော် ဟ ော် အ နော်ခက ွားရွ အဝ ော်၌ 

ခဖ ခထ ကော်က ို က ညော်ထ မှနော်၍ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွားခန ကော် 

ပစော်သတော်     ရဖ  ော်ွားဖေစော်သညော်။ 

၁၃၃၅ ရ ဝ ော်ွားခေ ော် ( ) ကိုလ ွား က  ွား ၄၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
လယော်သစော်ခက ွားရွ စ သ ော်ခက 

ာ  ော်ွားအတ  ော်ွား
လယော်သစော်ခက ွားရွ ဖမ ော်ွားခ  မန္တခလွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ  ပမ  ြို့နယော်၊ 

လယော်သစော်ခက ွားရွ မှ က ိုရ ဝ ော်ွားခေ ော် ( ) 

ကိုလ ွားက ို ပ ြူခစ ထီွားအေ  ြို့ဝ ော် ခလွားဦွားမှ 

ခက ွားရွ စ သ ော်ခက   ော်ွားသ ိုို့ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်သ  ွား   ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆

 ရကော်ခနို့တ  ော် ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို 

လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် 

မ သ ွားစိုထ အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၃၆

ကခလွားသူ ယော်မ  ွား 

က က ယော်ခစ   ော်ခရှ ကော်ခရွား

အသ ော်ွားဝနော်ထမော်ွား

က  ွား ၃၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁
Save The Children 

ဝနော်ထမော်ွား
ေရူဆှိို၊  ှိိုဆှိိုဖက ်းရွ အ ်ီး ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၃၇

ကခလွားသူ ယော်မ  ွား 

က က ယော်ခစ   ော်ခရှ ကော်ခရွား

အသ ော်ွားဝနော်ထမော်ွား

က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁
Save The Children 

ဝနော်ထမော်ွား
ေရူဆှိို ၊  ှိိုဆှိိုဖက ်းရွ အ ်ီး ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၃၈ ပကူွားမ ိုွား မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားသူ ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၃၉ လ ရယော် M အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ သစော်ဖတ ော်ဖခါငော််း ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၄၀ သျှ ွားရယော် M အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ သစော်ဖတ ဝ ော်ကက်ီးဌ  ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၄၁ ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ က  ွား/မ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၄၂ မ  ူွားအီ( ) ဘူွားအီ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်နယော် 

လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို 

လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား 

တပော်ဦွား (ကလလတ)

ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားမ  ရမီ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားအတ ကော် 

သ  ွားခရ ကော်ညှ န္ ှု ော်ွား   ခသ  ကရ ော်နီဖပညော်နယော်

 လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား 

(ကလလတ)မှ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် ခလွားဦွားအ ွား 

စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက  ွားမ  ွားတိုတော်၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်က  ရကော်ရကော်စကော်စကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား ကလလတ မှ 



၁၃၄၃ ခက  ော်ခဒ ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်နယော် 

လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို 

လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား 

တပော်ဦွား (ကလလတ)

ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားမ  ရမီ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားအတ ကော် 

သ  ွားခရ ကော်ညှ န္ ှု ော်ွား   ခသ  ကရ ော်နီဖပညော်နယော်

 လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား 

(ကလလတ)မှ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် ခလွားဦွားအ ွား 

စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက  ွားမ  ွားတိုတော်၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်က  ရကော်ရကော်စကော်စကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား ကလလတ မှ 



၁၃၄၄ ခပါလို က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်နယော် 

လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို 

လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား 

တပော်ဦွား (ကလလတ)

ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားမ  ရမီ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားအတ ကော် 

သ  ွားခရ ကော်ညှ န္ ှု ော်ွား   ခသ  ကရ ော်နီဖပညော်နယော်

 လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား 

(ကလလတ)မှ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် ခလွားဦွားအ ွား 

စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက  ွားမ  ွားတိုတော်၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်က  ရကော်ရကော်စကော်စကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား ကလလတ မှ 



၁၃၄၅ လှထူွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၄ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်နယော် 

လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို 

လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား 

တပော်ဦွား (ကလလတ)

ေရူဆ ို ၊ မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား ေရူဆ ို ကယ ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆ ိုပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

မ ိုဆ ိုခက ွားရွ အနီွား၌ 

တ ိုကော်ပ  ဖေစော်ပ  ွား   ခသ ခကက   ော်  ကခလွားမ  ွား၊ 

Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား 

နှ္စော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ   ၃၅ ဦွားသညော်  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားဖေ  ော် 

စစော်ခဘွားခရှ  ော်လ စဉော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်နှ္  ော် 

ထ ပော်တ ိုကော်ခတ ြို့   ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရက  

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ  ွားနှ္  ော်အတူ 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၎ ော်ွားတ ိုို့မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွားမ  ရမီ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ထ ွားရစဉော်အတ  ော်ွား 

၎ ော်ွားတ ိုို့လ တော်ခဖမ ကော်ခရွားအတ ကော် 

သ  ွားခရ ကော်ညှ န္ ှု ော်ွား   ခသ  ကရ ော်နီဖပညော်နယော်

 လူမ   ွားခပါ ော်ွားစ ို လ တော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား 

(ကလလတ)မှ တပော်ေ  ြို့ဝ ော် ခလွားဦွားအ ွား 

စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက  ွားမ  ွားတိုတော်၍ 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ပစော်က  ရကော်ရကော်စကော်စကော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား ကလလတ မှ 

၁၃၄၆ မ   ွားန္ ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၂၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ပ ိုကကြူအက ဉော်ွား ခထ  ော်

အမှတော် ၃ 

ရပော်က ကော်၊ 

ပမ  ြို့ဖပက ကော်သစော်

ပ ိုကကြူ မခက ွား

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

ပ ိုကကြူပမ  ြို့နယော်အတ  ော်ွားရှ  

က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့မ  ွားနှ္  ော် 

ဆကော်စပော်မှုရှ သညော်ဟိုစ ပော်စ  ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရခသ  ပ ိုကကြူပမ  ြို့၊ အမှတော် 

(၃) ရကော်က ကော်တ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် ဦွားမ   ွားန္ ို ော်မှ 

 စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရသည ော် ဒဏော်ခကက   ော်

 ဒီေ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ပ ိုကကြူအက ဉော်ွားခထ  ော်အတ  ော်ွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၄၇ ထ  ွားခမ  ော် က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားတ  ော် 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို စစော်သ ွားမ  ွား 

ဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားထ  ွားခမ  ော်က ို သတော်ဖေတော်၍ မီွားရ ှုြို့   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၄၈ ရ က ို က  ွား ၃၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၂၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား
ရှမော်ွားခ    ော်ွားဝနော်ထမော်ွား

ရပော်က ကော်
ပမ တော် တနသသ ရီ

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်က 

တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ တော်ပမ  ြို့တ  ော် 

ခနထ ို ော်သည ော် က ိုရ က ိုသညော် အရကော်မူွားပပီွား 

ေနီွားဖေစော်သူနှ္  ော်စက ွားမ  ွားရနော်ဖေစော်ခသ ခကက   ော်

 အနီွားအန ွားတ  ော် ခနထ ို ော်သည ော် 

စစော်မှုထမော်ွားခဟ  ော်ွားတစော်ဦွားမှ 

ဆူည သညော်ဟိုဆ ိုက  

ရပော်က ကော်အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားက ို 

တ ို ော်ကက ွား   သညော်။ ထ ိုို့ခကက   ော် 

ရပော်က ကော်အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားတ  ော် 

တပော်စ  ထ ွားသည ော် စစော်သ ွားမ  ွား၊ ရ မ  ွားနှ္  ော် 

မီွားသတော်တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား   ခသ ော်လညော်ွား က ိုရ က ိုမှ 

 ထ ကော်ခဖပွားလ တော်ခဖမ ကော်သ  ွား   သညော်။ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုရ က ိုသညော် 

သ  ွားခရ ကော်ခတ  ော်ွားပနော်ပပီွား 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ခသ ော်လညော်ွား စစော်သ ွားမ  ွား၊ 

ရ မ  ွားနှ္  ော် မီွားသတော်တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ ဝ ို ော်ွား၍ 

ရ ိုကော်နှ္ကော်   ကကသညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ိုရ က ိုအ ွား 

ခဆွားရ ိုသ ိုို့ပ ိုို့ခဆ  ော်ရနော် မ သ ွားစိုက ို 

အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခသ ော်လညော်ွား က ိုရ က ိုမှ 



၁၃၄၉ စအ  စ ိုွား က  ွား ၃၆ ဦွားစ နော်လ  ော် ၂၅ ခအ ကော်တ ိုဘ  ၂၁ ၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား အ ော်ွားစ နော်ခဆွားရ ို တ  ခတွား ရနော်ကိုနော်

၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ ခအ ကော်တ ိုဘ လ ၂၅ 

ရကော်ခနို့တ  ော် ခနအ မော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

န္ ိုဝ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အ ော်ွားစ နော်အက ဉော်ွားခထ  ော်သ ိုို့ 

ပ ိုို့ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ ၂၀၂၂  ိုနှ္စော်၊ 

ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့၊ ခနို့လယော် ၂ 

န ရီ   တ  ော် အသကော်ရှြူကကပော်ခသ ခကက   ော် 

ခထ  ော်တ  ော်ွားခဆွားရ ိုမှ အ ော်ွားစ နော်ခဆွားရ ိုသ ိုို့ 

ပ ိုို့ခဆ  ော်   သညော်။ ညခန ၄ န ရီအ   နော်တ  ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

၁၃၅၀ ခအ  ော်မ ော်ွား    က  ွား ဦွားမ ော်ွားန္ ို ော် ၂၈ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား (နနော်ွားတ  ော်ွား) တ ကိုနော်ွားခက ွားရွ ပိုသ မော်ကကီွား မန္တခလွား
စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   သညော်။ 

၁၃၅၁ ေ ော်မ ော်ွားထ ိုကော် က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ခစတန  ဝနော်ထမော်ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အမှတော် (၄) 

ရပော်က ကော်၊ 

ဦွားပနော်ွားဖေြူလမော်ွား

ခတ  ော် ူ ပ  ူွား

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့(PDF)ဝ ော်ဟို 

စ ပော်စ  ဖ  ော်ွား     ရက  ၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ 

ေူလ ို ော်လကတညော်ွားက 

ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ  ော်ွား     ရခသ  

ပ  ူွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ  ော် ူပမ  ြို့မှ 

ပရဟ တသမ ွား ဦွားေ ော်မ ော်ွားထ ိုကော်သညော် 

ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ မ နော်ွားလ   ၂ 

န ရီဝနော်ွားက  ော်တ  ော် 

အိုတော်တ  ော်ွားပမ  ြို့သ ိုို့သ  ွားရ လမော်ွား၌ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား ယ ော်ွားခနို့ညအ   နော်က 

စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ဦွားေ ော်မ ော်ွားထ ိုကော်၏ 

ရိုပော်အခလ  ော်ွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရသည ော် ဒဏော်ရ မ  ွားက ို

 ခတ ြို့ရှ ရခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၃၅၂ ညီညီစ နော် က  ွား ၅၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၁၇ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ခက   ော်ွားဆရ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ

ာ 
ခဖမ  ော် စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ  ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ တ  ော်ခနထ ို ော်သည ော် 

ဦွားညီညီစ နော်သညော် အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု

 (CDM) ၌ ပါဝ ော်သည ော် 

အလယော်တနော်ွားဖပခက   ော်ွားဆရ တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား 

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ  ွား၏ 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွားက ို     ရပပီွား 

မီွားရ ှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၁၃၅၃ လှမ ော်ွားသ နော်ွား က  ွား ၄၅
ဦွားခမ  ော်ခမ  ော်သ 

နော်ွား
၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား အရ ိုွားကိုနော်ွားရပော်က ကော် တ ခမ ရနော်ကိုနော်

ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်အတ  ော် .

ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တ ခမ ပမ  ြို့နယော်တ  ော် 

ခနထ ို ော်သည ော် ဦွားလှမ ော်ွားသ နော်ွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားမှ 

ဧည ော်စ ရ ော်ွားစစော်မညော်ဟိုဆ ိုက  

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   ပပီွားခန ကော် 

စစော်ခကက ခရွားတ  ော် သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားလှမ ော်ွားသ နော်ွား က ဆ ိုွားသ  ွားခကက  ော်ွားက ို 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွားလ ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၅၄ သ နော်ွားစ ိုွား ( ) သနော်ွားစ ိုွား က  ွား ၂၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၆ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂
အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီ

 အေ  ြို့   ပော်
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား ခတ  ော်သ မန္တခလွား

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ  ော်သ ပမ  ြို့နယော်

 အမ   ွားသ ွားဒီမ ိုကခရစီအေ  ြို့   ပော်(NLD)ပါတီ၏

 ပမ  ြို့နယော်လူ ယော်လိုပော် နော်ွားအေ  ြို့ဝ ော် က ိုသ နော်ွားစ ိုွား 

( ) သနော်ွားစ ိုွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် ၂၀၂၂

  ိုနှ္စော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ ညခနပ ို ော်ွားတ  ော်

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

က ိုသ နော်ွားစ ိုွား ( ) သနော်ွားစ ိုွားသညော် ၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ 

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ညအ   နော်တ  ော် 

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရပပီွား  စစော်ခကက ခရွားတ  ော် 

တစော်ပတော်ကက  

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၅၅ ခမ  ော်ဖမ  ော် က  ွား ၄၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ရွ အခရှြို့ေကော်ခက   ော်ွားအနီွား အ ော်ခတ ခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ော်ခတ ခက ွားရွ မှ ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော်နှ္  ော် ဦွားတ ော်ခသ  ော်ွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

စ သ ော်ခက   ော်ွားအနီွား၌  သတော်ဖေတော်   ပပီွား 

မီွားရ ှုြို့   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၅၆ တ ော်ခသ  ော်ွား က  ွား ၄၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ရွ အခရှြို့ေကော်ခက   ော်ွားအနီွား အ ော်ခတ ခက ွားရွ ခရဦွား စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ  ြို့နယော်၊ 

အ ော်ခတ ခက ွားရွ မှ ခဒသ  ရွ သ ွား 

ဦွားခမ  ော်ဖမ  ော်နှ္  ော် ဦွားတ ော်ခသ  ော်ွားတ ိုို့က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

စ သ ော်ခက   ော်ွားအနီွား၌  သတော်ဖေတော်   ပပီွား 

မီွားရ ှုြို့   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၅၇ ခက  ော်သူရ က  ွား ၄၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ခရွှေဘ ို၊ 

ခက  ကော်ခဖမ  ော်ွားပမ  ြို့
စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ခက  ကော်ခဖမ  ော်ွားပမ  ြို့တ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၂ 

ရကော်ခနို့ ညပ ို ော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား     ရသူ 

ခလွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ 

က ိုခက  ော်သူရသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

က ိုခက  ော်သူရ၏ ရိုပော်အခလ  ော်ွားက ို လ ခရ ကော်

 ထိုတော်ယူရနော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

မ သ ွားစိုထ  အခကက  ော်ွားကက ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၅၈ ခေ ော်မ   ွားခန  ော် က  ွား ၂၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခည  ော်ပ ော်ကကီွားခတ

ာ ခက ွားရွ 
ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ခည  ော်ပ ော်ကကီွားခတ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

အနီွားဝနော်ွားက  ော်က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်အသ ိုွားဖပ ၍ 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် ရွ သ ွား နှ္စော်ဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားမှ  က ိုခေ ော်မ   ွားခန  ော်နှ္  ော်

 ဦွားဆနော်ွား  ို ော်တ ိုို့ဖေစော်သညော်။ 

၁၃၅၉ ဆနော်ွား  ို ော် က  ွား ၄၂ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ခည  ော်ပ ော်ကကီွားခတ

ာ ခက ွားရွ 
ဝကော်လကော် စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ခည  ော်ပ ော်ကကီွားခတ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

အနီွားဝနော်ွားက  ော်က ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

စစော်ရဟတော်ယ ဉော်အသ ိုွားဖပ ၍ 

ပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် ရွ သ ွား နှ္စော်ဦွား 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

အဆ ိုပါရွ သ ွားနှ္စော်ဦွားမှ  က ိုခေ ော်မ   ွားခန  ော်နှ္  ော်

 ဦွားဆနော်ွား  ို ော်တ ိုို့ဖေစော်သညော်။ 



၁၃၆၀ ေ လ ော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား အ ေ နညော်လမော်ွားခပေါ်
ခည  ော်ပ ော်ခေ ော်ရပော်

က ကော်
မ ိုရွ စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ိုရွ ပမ  ြို့၌ 

ဆ ို ော်ကယော်ဖေ  ော်သ  ွားလ ခနခသ  

က ိုေ လ ော်ွားက ို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

 လမော်ွားခပေါ်တ  ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ိုခတ ၍ 

ပစော်သတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၆၁ ခအ  ော်က ိုလတော် က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၄ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂ မီွားရထ ွားဝနော်ထမော်ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
မလွှကိုနော်ွားမီွားရထ ွားဝ

နော်ွား
မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော် ရနော်ကိုနော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) 

ဖပ လိုပော်ထ ွားခသ  ဖမနော်မ  မီွားရထ ွား၏ 

မလွှကိုနော်ွားဒီေယော်စကော်ရ ိုမှ အကကီွားတနော်ွားစ  ခရွား 

ဦွားခအ  ော်က ိုလတော်သညော်  

ဖပညော်သူူ့က က ယော်ခရွားတပော်ေ  ြို့(PDF) 

ခ ါ ော်ွားခဆ  ော်ဟို စ ပော်စ  ဖ  ော်ွား     ရပပီွား 

၎ ော်ွားခနထ ို ော်ရ  ရနော်ကိုနော်တ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

မဂသလ ခတ  ော်ည နို့ော်ပမ  ြို့နယော်ရှ  

မလွှကိုနော်ွားမီွားရထ ွားဝနော်ထမော်ွားအ မော်ရ ၌ 

ေနော်နဝါရီလ ၄ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ 

န ရီ   ဝနော်ွားက  ော်အ   နော်က ရ ိုကော်နှ္ကော်၍ 

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ  ော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

ေနော်နဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့တ  ော် 

ဦွားခအ  ော်က ိုလတော်သညော် စစော်ခကက ခရွား၌ 

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၃၆၂   စော်ခက  ော်ွား က  ွား ၁၂ ဦွားစ နော်ဖမ  ော် ၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်နှ္ ော်  

က သစော်ခက ွားရွ ကက ွား 

ခနှ္ ကိုနော်ွားခက ွားရွ ထ ပော်

ရွ ခတ ော်ခက ွားရွ   ော်ဦွား စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘ ိုပမ  ြို့နယော်၊ 

ရွ ခတ ော်ခက ွားရွ မှ  က ကော်က ို ော်ွားခထ  ော် 

လိုပော်က ို ော်ခသ  အေ  ြို့မ  ွားသညော် ဆ ို ော်ကယော် 

 ိုနှ္စော်စီွားဖေ ော်  လ ခရ ကော်ကကစဉော် 

  ော်ဦွားပမ  ြို့နယော်နှ္ ော်  က သစော်ခက ွားရွ ကက ွား 

ခနှ္ ကိုနော်ွားခက ွားရွ ထ ပော်အခရ ကော်၌ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ 

ပစော် တော်   သညော်။ ယ ော်ွားသ ိုို့ ပစော် တော်မှုခကက   ော် 

ဆ ို ော်ကယော်ခန ကော်မှ လ ိုကော်ပါလ သညော်  

အသကော် ၁၂ နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်  စော်ခက  ော်ွားမှ 

 က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၃၆၃  နို့ော်ခေ ော်ခထ ွား က  ွား ၁၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ သရကော်ခ    ော်ွား တနသသ ရီ

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၀ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သရကော်ခ    ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခဒသ  ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ  ွား 

ထ ကော်ခဖပွား   ကကသညော်။ ထ ိုသ ိုို့ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ပနော်ွားရ လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် အသကော် ၁၄ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော် နော်ို့ေ ော်ခထ ွား၊ အသကော် ၁၇ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  ခမ  ော်ခအ  ော်သကော်ပေ  ွား နှ္  ော် 

ခမ  ော်ရ ခေ ော်ထ ိုကော်တ ိုို့မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားသည ော် 

ခဒသ  အမ  ွားအဖပ ွားရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၆၄ ရ ခေ ော်ထ ိုကော် က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ သရကော်ခ    ော်ွား တနသသ ရီ

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၀ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သရကော်ခ    ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခဒသ  ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ  ွား 

ထ ကော်ခဖပွား   ကကသညော်။ ထ ိုသ ိုို့ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ပနော်ွားရ လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် အသကော် ၁၄ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော် နော်ို့ေ ော်ခထ ွား၊ အသကော် ၁၇ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  ခမ  ော်ခအ  ော်သကော်ပေ  ွား နှ္  ော် 

ခမ  ော်ရ ခေ ော်ထ ိုကော်တ ိုို့မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားသည ော် 

ခဒသ  အမ  ွားအဖပ ွားရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၆၅ ခအ  ော်သကော်ပေ  ွား က  ွား ၁၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ သရကော်ခ    ော်ွား တနသသ ရီ

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ န နကော် ၁၀ 

န ရီ နို့ော်တ  ော် တနသသ ရီတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သရကော်ခ    ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ  ော်ွားသ ိုို့ 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ခဒသ  ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ  ွား 

ထ ကော်ခဖပွား   ကကသညော်။ ထ ိုသ ိုို့ထ ကော်ခဖပွားစဉော် 

ပစော် တော်ဖ  ော်ွား  ရခသ ခကက   ော် 

ပနော်ွားရ လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် အသကော် ၁၄ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော် နော်ို့ေ ော်ခထ ွား၊ အသကော် ၁၇ 

နှ္စော်အရွယော်ရှ  ခမ  ော်ခအ  ော်သကော်ပေ  ွား နှ္  ော် 

ခမ  ော်ရ ခေ ော်ထ ိုကော်တ ိုို့မှ  

က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော် 

က ညော်ထ မှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားသည ော် 

ခဒသ  အမ  ွားအဖပ ွားရှ ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၆၆ ဆလ ို ော်ွားသ ီဒ ော်ွား က  ွား ၅၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ သတ ော်ွားခထ ကော်
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၆၇ ဆလ ို ော်ွားလ နနော်ွား က  ွား ၁၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၆၈ ဆလ ို ော်ွား စတီဗ ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၆၉ ဆလ ို ော်ွား ဗနော်ထူွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၀ ဆလ ို ော်ွား လ ွားရ ော်ွားလော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၁ ဆလ ို ော်ွား ေူွားပါွားဆ လ က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၂ ဆလ ို ော်ွားတ ော်စနော်ွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
ကစ ခက ွားရွ မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၃ ဆလ ို ော်ွားလ နော်  ို ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
Boi Thia Village မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၄ ဆလ ို ော်ွားခယေခအ  ော် က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
 လ ို ော်ခက ွားရွ မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၅ ဆလ ို ော်ွားထတော်လ ိုွား က  ွား အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
လ ိုခလှ ော်ရွ နှ္  ော် 

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား
လ ိုခလှ ော်ခက ွားရွ မတူပီ    ော်ွား

   ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ  ြို့နယော်၊ 

မတူပီ-ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ  

လှ ခလှ ခက ွားရွ နှ္  ော် 

ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၆ 

ရကော်ခနို့နှ္  ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ 

နှ္စော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် 

အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀ ဦွားက ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက  

ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်နှ္ ဖပ ော်သ ိုို့ ခ ေါ်ခဆ  ော်၍ 

လူသ ွားဒ ို ော်ွားအဖေစော် အသ ိုွားဖပ    ပပီွားခန ကော် 

ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ  ော် 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုက  သ ိုို့

 သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား  ရသူမ  ွားအနကော် 

Khonumthung သတ ော်ွား  န၏ 

တညော်ခထ  ော်သူနှ္  ော်  အယော်ဒီတ    ပော်အဖေစော် 

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ  ော်   သည ော်၊ လကော်ရှ တ  ော် The

 Hakha Times သတ ော်ွား  န၌ 

လိုပော်က ို ော်ခနသည ော် Pu Tui Dim ပါဝ ော်ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၇၆ ခပတ ိုွား က  ွား ၆၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ ဂနို့ော်ခဂါ မခက ွား

၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွား 

မခက ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဂနို့ော်ခဂါပမ  ြို့နယော်၊ 

နှ္မော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို 

ဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား 

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ ၊ 

န ွားမကက ွား၊ စက ွားမခဖပ တတော်သည ော် 

ဦွားခပတ ိုွား၏ ဦွားခ ါ ော်ွားက ို 

ရ ိုကော်နှ္ကော်သ  ွား   သညော်။ ဦွားခပတ ိုွားသညော် 

ဦွားခ ါ ော်ွားက ို ရ ိုကော်နှ္ကော်ဖ  ော်ွား  ထ ွားရသည ော် 

ဒဏော်ရ ဖေ  ော် ၂၀၂၂  ိုနှ္စော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၈ 

ရကော်ခနို့တ  ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၇၇ ခက  ော်ရှ နော်ွား က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခနအ မော်အတ  ော်ွား
ခက   ော်ွားဆ  ော်ခက ွားရွ

ာ 
ယ ော်ွားမ ပ ော် စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ  ြို့နယော်၊

 ခက  ော်ွားဆ  ော်ခက ွားရွ က ို 

စစော်သ ွားမ  ွားဝ ော်ခရ ကော်လ သည ော်အတ ကော် 

ခဒသ  မ  ွား ထ ကော်ခဖပွားကကရ  

စ တော်က နော်ွားမ ခရွားခက  ော်ွားမ နော်ဖ  ော်ွားမရှ ၍ 

ထ ကော်မခဖပွားဘ  အ မော်၌ က နော်   ခသ  

ဦွားခက  ော်ရှ နော်သညော် ပစော်သတော်ဖ  ော်ွား     ရခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၇၈ ပေ  ွား က  ွား ၃၇ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
ဖမဘိုရ ော် သကက ွားစကော်နှ္  ော် 

ဖမခတ  ော်ခက ွားရွ ကက ွား
ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား      ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဖမဘိုရ ော်သကက ွားစကော်နှ္  ော် 

ဖမခတ  ော်ခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၉ 

ရကော်ခနို့ ည ၇ န ရီဝနော်ွားက  ော်က  အမ   ွားသ ွား 

နှ္စော်ဦွားက ို ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆ ိုက  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် အဆ ိုပါအမ   ွားသ ွား 

နှ္စော်ဦွားမှ  ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားမှ  

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သပ တော်က  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ တ  ော်

 ခနထ ို ော်သည ော် က ိုပေ  ွားနှ္  ော် 

က ိုေ နညော်တ ိုို့ဖေစော်ကကခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။



၁၃၇၉ ေ နညော် က  ွား ၃၉ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား
ဖမဘိုရ ော် သကက ွားစကော်နှ္  ော် 

ဖမခတ  ော်ခက ွားရွ ကက ွား
ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ သပ တော်က  ော်ွား မန္တခလွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား      ော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

ဖမဘိုရ ော်သကက ွားစကော်နှ္  ော် 

ဖမခတ  ော်ခက ွားရွ ကက ွားတ  ော် ေနော်နဝါရီလ ၉ 

ရကော်ခနို့ ည ၇ န ရီဝနော်ွားက  ော်က  အမ   ွားသ ွား 

နှ္စော်ဦွားက ို ဆ ို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆ ိုက  

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေ  ြို့ဝ ော်မ  ွားမှ 

ပစော် တော်   ဖ  ော်ွားခကက   ော် အဆ ိုပါအမ   ွားသ ွား 

နှ္စော်ဦွားမှ  ခနရ တ  ော်ပ ော် က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား

 သ ရှ ရသညော်။ ၎ ော်ွားတ ိုို့နှ္စော်ဦွားမှ  

မန္တခလွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ 

သပ တော်က  ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ တ  ော်

 ခနထ ို ော်သည ော် က ိုပေ  ွားနှ္  ော် 

က ိုေ နညော်တ ိုို့ဖေစော်ကကခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။

၁၃၈၀ သ ော်ထနော် က  ွား ၆၀ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၂၉ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား
ဟ ွား ါွားခလွားခက ွားရွ

ာ 
ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ဟ ွား ါွားခလွားခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် 

စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော်၊မီွားရ ှုြို့   ပပီွားခန ကော် 

ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားသ ော်ထနော်က ို 

ေမော်ွားဆီွားသ  ွား   သညော်။ ၂၀၂၂  ိုနှ္စော်၊ ေနော်နဝါရီလ

 ၁၀ ရကော်ခနို့တ  ော်  ဦွားသ ော်ထနော်၏ အရ ိုွားစိုက ို 

ခတ ြို့ရှ    ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၈၁ ေ ိုွားထ နော်ွား က  ွား ၄၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား သ စညော်ခက ွားရွ ကခလွား စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၁၁ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ  ြို့နယော်၊ 

သ စညော်ခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို အကကမော်ွားေကော် 

စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ  ွားမှ 

ခသနတော်မ  ွားပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား

 ခဒသ  ရွ သ ွား ဦွားေ ိုွားထ နော်ွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ ထ ိုို့ဖပ ော်

 ခဒသ   နှ္စော်ဦွား က ညော်ထ ဒဏော်ရ  ရရှ    ပပီွား 

အမ   ွားသမီွားမ  ွားအပါအဝ ော် ခဒသ    ိုနှ္စော်ဦွားက ို

 ေမော်ွားဆီွားက  ရ ိုကော်နှ္ကော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၈၂ မ ိုွားယ ဗ ိုလော်ထကော် က  ွား ၁၉ ဦွားဝ ော်ွားဗ ိုလော် ၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ခက   ော်ွားသ ွား ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော်၊ ဥယ  ဥော်လမော်ွား ကကည ော်ဖမ ော်တ ို ော် ရနော်ကိုနော်

ေမော်ွားဆီွားဖ  ော်ွား  ရစဉော် အနီွားကပော် 

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ  ော်ွား     ရသညော်။ 

၁၃၈၃ ဝ ော်ွားဖမ  ော် က  ွား ၆၄ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၃၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခက  ော်သူနှ္  ော် 

ဦွားဝ ော်ွားဖမ  ော်တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွား၍ 

ကက  ွားတိုပော်ပပီွားသည ော်ခန ကော် လညော်လီှွား၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  

၁၃၈၄ ခက  ော်သူ က  ွား ၃၃ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၃၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ ၃၁ ဒီေ ော်ဘ  ၂၁ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ ဒီပ ယ ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

၂၀၂၁  ိုနှ္စော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပ ယ ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ 

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား   ပပီွား ခဒသ  ရွ သ ွား 

နှ္စော်ဦွားဖေစော်သည ော် က ိုခက  ော်သူနှ္  ော် 

ဦွားဝ ော်ွားဖမ  ော်တ ိုို့က ို ေမော်ွားဆီွား၍ 

ကက  ွားတိုပော်ပပီွားသည ော်ခန ကော် လညော်လီှွား၍ 

သတော်ဖေတော်   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။  



၁၃၈၅ သန္တ လ ှု ော် မ ၁၅ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား လမော်ွားခပေါ်တ  ော်ပစော် တော်  ရ ခည  ော်က  ရပော်က ကော် ခအ  ော်ခဖမသ စ မန္တခလွား

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

မန္တခလွားပမ  ြို့၊ ခအ  ော်ခဖမသ စ ပမ  ြို့နယော်၊ 

ခည  ော်က  ရပော်က ကော် အိုပော်   ပော်ခရွားမှြူွားရ ိုွားအနီွား၌

 လကော်လိုပော်ဗ ိုွားတစော်လ ိုွား ခပါကော်က     ပပီွားခန ကော်

 အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ 

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်   ခသ ခကက   ော် အသကော် ၁၅

 နှ္စော်အရွယော် မသန္တ လ ှု ော်မှ  ရ ော်ဘတော်က ို 

က ညော်ထ မှနော်က  က ဆ ိုွားသ  ွား   ပပီွား အမ   ွားသ ွား

 နှ္စော်ဦွားလညော်ွား ထ   ိုကော် ဒဏော်ရ ရရှ    ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၈၆ ဝ ော်ွားခန  ော် က  ွား ၃၆ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား စ နော်နနော်ွားခက ွားရွ တနို့ော်ဆညော် စစော်က ို ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၁၀ ရကော်ခနို့ န နကော်ပ ို ော်ွားတ  ော် 

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ  ြို့နယော်၊ 

စ နော်နနော်ွားခက ွားရွ အဝ ော်က ို 

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက  ော်ွား 

ခရ ကော်ရှ လ    နော်၌ အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ

 က ိုဝ ော်ွားခန  ော်က ို ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား   သညော်။

 ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှ ထ ွားခသ  

က ိုဝ ော်ွားခန  ော်က ို ညှဉော်ွားပနော်ွားနှ္ ပော်စကော်၍ 

စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားခသ ခကက   ော် 

က ိုဝ ော်ွားခန  ော်မှ  က ဆ ိုွားသ  ွား   ခကက  ော်ွား 

သ ရှ ရသညော်။ 



၁၃၈၇ ခအ  ော်ခက  ော်ဟ နော်ွား က  ွား ၈ အမညော်စ ိုစမော်ွားဆ ၁၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ၁၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား ခက ွားရွ အတ  ော်ွား ေနဗ  ော်ွားခက ွားရွ မ ော်ွားက ော်ွား စစော်က ို ော်ွား

စစော်က ို ော်ွားတ ို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ  ြို့နယော်၊ 

ေနဗ  ော်ွားခက ွားရွ အတ  ော်ွားက ို ေနော်နဝါရီလ ၁၂ 

ရကော်ခနို့က စစော်သ ွားမ  ွား 

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ    ပပီွား အသကော် ၈ 

နှ္စော်အရွယော် ခမ  ော်ခအ  ော်ခက  ော်ဟ နော်ွားက ို 

ပစော်သတော်သ  ွား   ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

ရွ သ ွားမ  ွား၏ လကော်က ို ော်ေိုနော်ွားမ  ွားက ို 

စစော်သ ွားမ  ွား သ မော်ွားယူ   နော်တ  ော် 

ခမ  ော်ခအ  ော်ခက  ော်ဟ နော်ွားမှ ဖပနော်လညော် 

ခတ  ော်ွားယူဖ  ော်ွားခကက   ော် 

ပစော်သတော်   ဖ  ော်ွားဖေစော်ခကက  ော်ွား သ ရှ ရသညော်။ 

၁၃၈၇ + ၅၃ + 

(ပွဲခ ်းမဖိ ခ င််းမှုဖဖစ်စဉ်)+ 

ဖရ ဆိ ်းမ ်းရိှုွဲ့သတ်မှု ၂၉

စုစုပ ေါင ်း ၁၄၆၉


