စဉ်

၁

နာမည်
နပ ွား (ခ ေါ်)
ကိုညီညီဦွား

လိင်

အသက်

ဖခင်အမည်

က ွား

၃၂

ဦွားလှခ

အခင််းဖဖစ်ပ ်းသည်န ကျဆ်းသည်ရ
ေ့့ရက်
ခေခေ ော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၂၁

က်စွဲ
ခေခေ ော်ဝါရီ ၈၊
၂၀၂၁

အဖွဲွဲ့အစည််း

အခင််းဖဖစ်ပ ်းရ ေနရ လိပ်စ

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

ဖပည်နယ်/တိင််းဒ

မမိ ွဲ့နယ်

ေ့သကက်း

၇၅ လမော်ွား၊ ၃၇ လမော်ွားန္ှ ော်

မန္တခလွား

၃၈ လမော်ွားကက ွား

Story

အသကော် ၃၂ န္ှစော်ရှပပီဖေစော်ခသ ကိုနပ ွား (ကိုညီညီဦွား) သညော် မန္တခလွားပမ ြို့ည၌က ွားတိုကော်မှု ခကက

ော်ခသဆိုွား သညော်။

ခနဖပညော်ခတ ော် သခဖပကိုနော်ွားဝို ော်ွားတ ော် ပ မော်ွား မော်ွားစ ဆန္ဒဖပခနစဉော် ရတပော်ေြို့မှ ခရပိုကော်၊ ရ ဘ က ညော်ဆ၊
က ညော်အစစော်မ ွား အသိုွားဖပ ၍ ပစော် တော်ပေ

ော်ွားရ ခလွားဦွားဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့အနကော် အသကော် ၁၉ ရွယော်ရှခသ

ဖမသြို့သြို့ ို ော်သညော် ခ ါ ော်ွားကိုခသနတော်က ညော်ထမှနော် သဖေ ော် ခနဖပညော်ခတ ော် ကိုတ ော် ၁၀၀၀ ခဆွားရိုသိုို့ပိုို့ခဆ

ော်၍

ကိုသမှု ယူ သညော်။
စစော်အိုပော်စိုဘကော်မှ လိုခ ခရွားတပော်မ ွားအခနဖေ ော် လူူ့အသကော်ခသခစန္ို ော်ခသ လကော်နကော်မ ွားအသိုွားမဖပ ခကက

ော်ွား

ထိုတော်ဖပနော် ခသ ော် လညော်ွား၊ ၎ ော်ွားဆန္ဒဖပပတ ော် ရတပော်ေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားမှ ဖမနော်မ န္ို ော် ထိုတော် အူေီပိုစတူ BA-94 သိုို့မဟိုတော်
BA-93 စကော်ခသနတော် အ ယော်စ ွား(sub-machine gun)ကို ကို ော်တယော်ထ ွားသညော်ပိုမ ွားကို ခတြို့ဖမ ော် ရသညော်။
ဖမသြို့သြို့ ို ော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွား၌ဝ ော်ခနခသ က ညော်ဆစကို ထိုတော်ရနော် ကက ွားစ ွား ခသ ော်လညော်ွား ၂၀၂၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၂
မနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဆရ ဝနော်မ ွားက လကော်ခလ
၂

ဖမသြို့သြို့ ို ော်

မ

၂၁

ဦွားမ ော်ွားလ ော်

၉-ခေခေ ော်ဝါရီ -၂၀၂၁

၁၉-ခေခေ ော်ဝါ
ရီ-၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

သခဖပကိုနော်ွားအဝို ော်ွားအနီွား ခလွားက ော်ွားခတ
၊ ခနဖပညော်ခတ ော်

ော်၊ခအ

ကော်ပို ော်ွား

ကကသညော်။ ၎ ော်ွားကို ကိုသခသ ခနဖပညော်ခတ ော်ခဆွားရိုရှ

ဆရ ဝနော်တစော်ဦွားက က ညော်ေူွားမှ သူမ၏ ဦွားခ ါ ော်ွားအတ ော်ွားစိုကော်ဝ ော်ခနခကက
ခေယ သီရ

ခနဖပညော်ခတ ော်

အလိုပော်မလိုပော်ခတ ခကက

ော်ွား၊ ဒဏော်ရ မှ က ညော်အစစော်ခကက

ော်ွား၊ သူမဦွားခန္ှှောကော်လိုပော် နော်ွား အမ ွားစိုမှ

ော် ရရှခသ ဒဏော်ရ ပိုဖေစော်ခကက

ည ေကော်နှောွားအခနှောကော်မှ ခေ ကော်ဝ ော်ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွား၏ ဘယော်ဘကော်ဖ မော်ွားတ ော် စိုကော်ခနခကက
ဦွားခန္ှှောကော်ခသဆိုွားသ ွားပပီဟို သတော်မှတော်ခကက

ော်ွား၊ သတတ က ညော်ေူွားမှ

ော်ွား၊ ခဆွားပည အရ

ော်ွား ခဖပ ဆို သညော်။

သူမ၏ က ညော်ဆထမှနော်ထ ွားခသ ဆို ော်ကယော်စီွားဦွားထိုပော်ဓ တော်ပိုအရ က ညော်ဆမှ ဦွားထိုပော်ကို ခေ ကော်ထကော်သ ွားပိုရပပီွား
ရ ဘ က ညော်မဖေစော်န္ို ော်ခကက

ော်ွား၊ က ညော်အစစော်သ ဖေစော်န္ို ော်ခကက

ော်ွားကို မှု

ော်ွားခဆွားပည ဆို ော်ရ ကျွမော်ွားက ော်သူမှ

သိုွားသပော် သညော်။ ထိုို့အဖပ ော် သူမ၏ လက သ ွားသညော် ပိုသဏ္ဍ နော်အရ ၎ ော်ွားက ညော်ဆ ဖပနော်စဉော်လ ဖ
တိုကော်ရိုကော် ထမှနော် ရဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားကို ခက ကော် ကော်

ော်ွားမ ွားမဟိုတော်ပ

သညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့၌ အသကော်ရှှူပိုကော်ကိုဖေ တော်ပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို သယော်ယူရနော် မသ ွားစိုက သခဘ တူ

လကော် ခသ ော်လညော်ွား စစော်အိုပော်စိုဘကော်က ရသခလ ကော်အ နော်ဆထ ွားရနော် န္ှုတော်ဖေ ော် ေအ ွားခပွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော်
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော် မနကော် ၁၁ နှောရီ ၁၅ မနစော်တ ော် ခသဆိုွား သညော်။

၃

ခနခနဝ ော်ွားထကော်

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၁၅၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၁၅၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၀၊ ၂၀၂၁

ပမတော်၊
အရပော်သ ွား

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသ

ပမတော်

တနသသ ရီ

ကကီွား

ဖေဖေ ဝ
ော် ါရီ ၁၅ ရကော်ဖ ေ့ညဖ ခငော််းတွငော် အသကော် ၁၈ နှစော်ရှိပှ ီဖေစော်ဖသ ကှိဖ
ို ဖ ဝငော််းထကော်သညော် တ သသ ရီတင
ှိို ်းော်
ပ ှိတပော် ှိ ြို့တင
ွ ော် ညကငော််းဖစ ငေ့ရ
ော် ငော််း ဖခါငော််းရှိိုကခ
ော် ရ
ံ ၍ ဖသဆံ်းို ခသ
ေ့ ညော်။
မန္တခလွားတ ော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက အ ဏ သမော်ွားမှုဆနို့ော်က ော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှုတ ော် ပါဝ ော်ခသ

၄

သကော်န ော်ဝ ော်ွား (ခ ေါ်)
မ ော်ွားမ ော်ွား

က ွား

၃၇

ဦွားခမ

ော်စနော်ွား

အရပော်သ ွား

ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား၊
မန္တခလွားပမ ြို့

၄၁ လမော်ွားနှောွား

မဟ ခအ

ော်

ခဖမ

မန္တခလွား

အလိုပော်သမ ွားမ ွားအ ွား ေမော်ွားစီွားဖ

ော်ွားကိုရပော်တနို့ော်ရနော် စခနခနို့က သခဘသ က ော်ွားတ ော်ဆန္ဒဖပ ရ

အကကမော်ွားေကော်မှုမ ွားဖေစော်ပ ွား သညော်။ ကိုသကော်န္ို ော်ဝ ော်ွား ( ) မ ော်ွားမ ော်ွားဆိုသူသညော် ခနှောကော်ခက န္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို
ခသနတော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။
မန္တခလွားတ ော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ ွားကို ခသနတ််မ ွားဖေ ော် ပေ

၅

ခဝယထနော်ွား

က ွား

၁၆

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၀၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၀၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၀၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား၊
မန္တခလွားပမ ြို့
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မဟ ခအ

ော်

ခဖမ

မန္တခလွား

ော်ွားပစော် တော် သညော်။

အ ဏ သမော်ွားမှုဆနို့ော်က ော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှုတ ော် ပါဝ ော်ခသ အလိုပော်သမ ွားမ ွားအ ွား ေမော်ွားစီွားဖ
စခနခနို့က သခဘသ က ော်ွားတ ော်ဆန္ဒဖပ ရ အကကမော်ွားေကော်မှုမ ွားဖေစော်ပ ွား သညော်။ ခမ

ော်ွားကိုရပော်တနို့ော်ရနော်

ော်ခဝယထနော်ွားဆိုသူသညော်

ဦွားခ ါ ော်ွားကိုခသနတော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။
၆
၇

ကကညော်စိုွား
တ ော်ထဋော်ဟနော်ွား

က ွား
က ွား

၄၈
၃၀

အမညော်မသခသွား
အမညော်မသခသွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား၊
မန္တခလွားပမ ြို့
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(တ) ၁၅ ရပော်ကကော်၊

(တ) ၁၅ ရပော်ကကော်၊

ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်

မဟ ခအ
ခဖမ
ခရွှေဖပညော်သ

ော်

မန္တခလွား
ရနော်ကိုနော်

အသကော် ၃၈ န္ှစော်အရွယော်ဦွားကကညော်စိုွားသညော် မန္တခလွားပမ ြို့ ကမော်ွားနှောွားလမော်ွားတ ော် ဆန္ဒဖပစဉော်အတ ော်ွား
ရိုကော်န္ှကော် ရဖ

ော်ွားခကက

ော် ခ ါ ော်ွားဒဏော်ရ ခကက

ော်ခသဆိုွား သညော်။

ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့၊ ခရွှေဖပညော်သ ပမ ြို့နယော်၊ တ /၁၅ ရပော်ကကော်တ ော် ညက ော်ွားခစ
ခသနတော်ဖေ ော် သိုွား ကော် ပစော်သတော်

ရသညော်။

ော်စဉော် ဖေတော်သ ွားခသ ရက ွားခပေါ်မှ ခ ါ ော်ွားကို

၈

ရ ေ ခအ

ော်

က ွား

၂၆

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၄၊ ၂၀၂၁

အသကော် ၂၆ အရွယော် ကိုရ ေ ခအ

မန္တခလွား၊ ရတနှောပို
အရပော်သ ွား

ဖပညော်တ ော်ွားဆကော်သယော်ရ

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခးးွား သခဘသ က ော်ွား

ော်ကို ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၀ ရကော်တ ော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက

ရကော်စကော်စ န္ှမော်န ော်ွားခနစဉော် ဒူွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်

ရသညော်။ ပေ

သခဘသ က ော်ွားတ ော် ဖပ လိုပော် သညော်။ ထိုဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား

ရပပီွား ပိုသမော်ကကီွားပမ ြို့နယော် မန္တခလွားစစော်ခဆွားရိုတ ော်

ော်ွားန္ှမော်န ော်ွား ဖ

ော်ွားကို မန္တခလွားရတနှောပို

ခဆွားကိုသမှုမခပွားဘ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွား သညော်။
ကိုခက ော်ထကော်ခ ါ ော်သညော်ဆို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ လိုပော် နော်ွားလိုပော်ကို ော်သူဖေစော်ပပီွား မန္တခလွားပမ ြို့ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော်
ဆန္ဒဖပသ ွား ရ စစော်သ ွားနို့ ရမ ွားက ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ ွားကို ပေ ပစော် တော်ခနစဉော် ရ ော်ဘတော်ကိုခသနတော်ထမှနော် ပပီွား

ခက ော်ထကော် ို ော်
၉

ဦွား

(ခ ေါ်)

က ွား

၃၀

ခက ော်ထကော်ခ ါ ော်ွား

ော်ခမ

ော်ခအွား

+
ခဒေါ်စနော်ွားစနော်ွားခအွား

ခသဆိုွား သညော်။
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

အလိုပော်သမ ွား ၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃

၄၁×၄၂၊ ၈၁x၈၃

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အေြို့အစညော်ွား

လမော်ွားမ , မန္တခလွား

လမော်ွားမ, မန္တခလွား

ခက ကော်စညော် မန္တခလွား

https://voiceofmyanmarnews.com/news/2021/03/01/%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%8
0%92%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%99%E1%80%BE%
E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80
%AD%E1%80%AF-%E1%80%80/
တနသသ ရီတို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ ြို့တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား သပတော်စစော်ခကက

၁၀

ေီသနော်ွား @ ခနှောော် ို

က ွား

၃၅

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ထ ွားဝယော်ပေ

ော်ွားမှု

ပိုခ ါေနော်ရွ ၊ ခရဖေှူ

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

က ညော်အစစော်မ ွား ဖေ ော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားကို ရန္ှ ော်စစော်သ ွားမ ွားက

ော်ွား ရ ခလွားဦွားခသဆိုွား သညော်။ ခသဆိုွားသူမ ွား အထတ ော် ခရဖေှူပမ ြို့နယော်

ပိုခ ါေနော်ွားရွ ခနသူ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှပပီဖေစော်ခသ ခေသနော်ွား ( ) ခနှောော် ိုဆိုသူလညော်ွား ပါဝ ော် သညော်။
ည ဘကော်နကက ွားခအ ကော် က ညော် ဝ ော် ပပီွား မယော်ဒီလနော်ွားခဆွားရိုတ ော် ခသဆိုွား သညော်။
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား သပတော်စစော်ခကက

၁၁

သနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၃၆

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ထ ွားဝယော်ပေ

ော်ွားမှု

ကရကော်ဖပ ော် ခဖမ ကော်
ရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ပစော် တော်ပေ

ော်ွား သညော်။ ကိုသနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ထ ွားဝယော်ပမ ြို့ ခ ွားခတ

ဗိုလော် ပော်လမော်ွားခထ

ော်ွားကို ရန္ှ ော်စစော်သ ွားမ ွားက

ော်ဘကော်လမော်ွား န္ှ ော်

ော်အနီွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် လက ခနစဉော် ရတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက

မ
ီ သယော်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွား

ထ ွားဝယော်ရစ နော်ွားအ ပော်တ ော် ဗိုကော်ပ ော်ထကော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခသဆိုွား သညော်။
တနသသ ရီတို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ ြို့တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား သပတော်စစော်ခကက
၁၂

လ ော်လ ော်ဦွား

က ွား

၃၃

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ထ ွားဝယော်ပေ

ော်ွားမှု

ပိုကျွနော်ွားရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

က ညော်အစစော်မ ွား ဖေ ော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားကို ရန္ှ ော်စစော်သ ွားမ ွားက

ော်ွား ရ ခလွားဦွားခသဆိုွား သညော်။ ကိုလ ော်လ ော်ဦွားလညော်ွား အပါအဝ ော်ဖေစော်သညော်။

ကိုလ ော်လ ော်ဦွားသညော် ဆန္ဒဖပသူခတရြို့ခရှြို့ဆိုွားတနော်ွား တ ော်ရှခန ပပီွား သဖပ ွားက ထ ွားခသ ော်လညော်ွား
သဖပ ွားကိုခေ ကော်ဝ ော်ပပီွား က ညော်ဆနော်ဟ ရ ော်ဘတော်ကခန ခနှောကော်ခက ခအ ကော်ဘကော်ထ ပ ော်ထကော်ခသဆိုွား သညော်။
တနသသ ရီတို ော်ွား ထ ွားဝယော်ပမ ြို့တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား သပတော်စစော်ခကက

၁၃

ဗည ွားခအ

ော်

က ွား

၃၉

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ထ ွားဝယော်ပေ

ော်ွားမှု

ခလ

ော်ွားလို /ခက ကော်စ

ော် ရွ

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

က ညော်အစစော်မ ွား ဖေ ော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားကို ရန္ှ ော်စစော်သ ွားမ ွားက

ော်ွား ရ ခလွားဦွားခသဆိုွား သညော်။ ထိုအထတ ော် ခလ

ခက ကော်ဆညော်ရွ ခနသူ ကိုဗည ွားခအ

ော်ွားလပမ ြို့နယော်

ော်လညော်ွား ပါဝ ော် သညော်။ က ညော်ထမှနော် ပပီွား ထ ွားဝယော်ဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုတ ော်

ခသဆိုွား သညော်။

၁၄

ဟနော်ွားထဋော်ခအ

ော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

ဘ၀ဖမ ော်၊
အရပော်သ ွား

ခလွားခထ

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့ သကသနော်ွားကျွနော်ွားစဖပခ ွားအနီွား ဘဝဖမ ော်မှတော်တို ော် အနီွားတ ော် ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ ွားကို စစော်တပော်က
ော်ကနော်လမော်ွား၊ ၇၁ ရပော်ကကော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

သယသနော်ွားကျွနော်ွားပမ ြို့

ပစော် တော်ပေ

ော်ွား ရ အသကော် ၂၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုဟနော်ွားထဋော်ခအ

ော်ဆိုသူသညော် ကိုယော်ဝနော်ခဆ

ော် ေနီွားဖေစော်သူန္ှ ော်

အတူရှခနစဉော် လညော်ပ ော်ွားကိုက ညော်ဆနော်ထမှနော်ကယော်လနော် သညော်။
အသကော် ၅၉ န္ှစော်အရွယော် ဆရ မခဒေါ်တ ော်န္ြို့ရီသညော် ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့ ကကညော်ဖမ ော်တို ော်ပမ ြို့နယော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား

၁၅

တ ော်န္ြို့ရီ

မ

၅၉

အမညော်မသခသွား

၂၈-ခေခေ ော်ဝါရီ -၂၀၂ ၂၈-ခေခေ ော်ဝါ
၁

ရီ-၂၀၂၁

ဆရ မ

ဆရ ၊ဆရ မသပတော်၊
ကကညော်ဖမ ော်တို ော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ပည ခရွားမှှူွား ခရှြို့တ ော် ဆရ /ဆရ မ သပတော်အေြို့န္ှ ော်အတူ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ရနော် ခစ
န္ှစော်စီွားခရ ကော်ရှလ ပပီွား မ ကော်ရညော်ယိုဗိုွားန္ှ ော် ခသနတော်မ ွားဖေ ော် ပစော် တော်ပေ
လကော်ခမ

ော်ွားကိုခသနတော်က ညော်ဆနော် ထမှနော်၍ န္ှလိုွားခရ

အသကော် ၂၀ အရွယော် ခမ
၁၆

ေ ော်လ ော်ွားထကော်

က ွား

၂၀

ဦွားတ ော်လ ော် +

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

ခဒေါ်ဖမ ော်ဖမ ော်မူ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အလိုပော်သမ ွား လှညော်ွားတနော်ွား၊ ကမ ရွတော် အ ော်ွား၀ရွ

က ကော်ထို

မနော်

ော်ဆို ော်ွားခနစဉော် ရတပော်ေြို့က ွား

ော်ွား နော်တ ော်

ါခေ ကော်က ခသဆိုွား သညော်။

ော်ေ ော်လ ော်ွားထကော်သညော် လှညော်ွားတနော်ွားသပတော်စစော် ခကက

ော်ွားတ ော်ပါဝ ော် ပပီွား ရ န္ှ ော်

စစော်တပော်မ ွားက ပစော် တော်န္ှမော်န ော်ွားမှုဖေစော် သညော်။ လှညော်ွားတနော်ွားကမ ရွကော် ၆ လမော်ွားထပော်တ ော် သစော်သ ွားဒို ော်ွားဖေ ော်
က ကယော်ခနစဉော် က ညော်ဆနော်သညော် ဒို ော်ွားကိုခေ ကော်ထကော်က မ ကော်လိုွားခပါကော်ထကော် ခ ါ ော်ွားကိုထမှနော်ပပီွား
ခသဆိုွား သညော်။

၁၇

၁၈

၁၉

၂၀

၂၁

ညီညီခအ

ော်ထကော်န္ို

ော်

ခမ

ော်စိုွား @

က ွား

စညော်သူစိုွား

ကကညော်လှု ော်မ ော်ွား @ခ ါ
ော်ွားကကီွား

ခနမ ွားဦွား @
ခနလ ော်ွားခအ

ခမ

ော်ခမ

က ွား

ော်

ော်ဦွား

က ွား

က ွား

က ွား

၂၃

၁၆

၁၈

၃၄

၄၀

ကိုညီညီခအ

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

ခဒေါ်လှလှစ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

ဦွားခေ ော်ရီ +

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

ခဒေါ်ရီဖမ ော်

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

အလိုပော်သမ ွား

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အေြို့အစညော်ွား

အမညော်မသခသွား

ဦွားခ ွားခအ

ော် +

အမညော်မသခသွား

အမညော်မသခသွား

ခက

ော်ွားသ ွား လှညော်ွားတနော်ွား၊ ကမ ရွတော် ခလှ ော်က ွား

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ော်ထကော်န္ို ော်သညော် ရနော်ကိုနော်အခနှောကော်ပို ော်ွားတကကသိုလော်တ ော် ဖမနော်မ စ ဘ သ ရပော်ကိုသ ော်ယူခနသညော်

တကကသိုလော်ခက

ော်ွားသ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ လှညော်ွားတနော်ွားသပတော်စစော်ခကက

ကမ ရွတော် အမှတော် ၅ အထကော်တနော်ွားခက

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ဗဟို ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား
ပေ

ော်ွားမှု

လမော်ွားZaingganine

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

North ward

ဗဟို ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား
ပေ

မခနှောော်သို ၁

ော်ွားမှု

မေ ော် ၁ လမော်ွား၊
အိုွားခလွားစို၊

အမှတော် ၃ လမော်ွား၊ ၃
ရပော်ကကော်

ော်စိုွားသညော် ပ ူွားပမ ြို့ ေို ော်ွား န္ို ော်ွားခဖမ ကော်ပို ော်ွားတ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈

ရကော်ခနို့တ ော် ပ ူွားတတ ွားခပေါ်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော်ခသဆိုွား သညော်။
အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်ကကော်

ပ ိုကကှူသပတော်

အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ကကညော်လှု ော်မ ော်ွား ( ) ခ ါ ော်ွားကကီွားဆိုသူသညော် မေ ော်ွား ၁ လမော်ွား

အိုွားခလွားစိုပို ော်တ ော်ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် ပ ူွားတတ ွားခပေါ်တ ော် က ညော်ဆနော်ထမှနော်ပပီွား
ခသဆိုွား သညော်။
ပ ိုကကှူပမ ြို့ အမှတော် ၃ ရပော်ကကော်၊ က ော်ွား ၃ လမော်ွားခန ထ ော်တနော်ွားလမော်ွား ခဖမ ကော်ဘကော်သိုို့ ရန္ှ ော်စစော်တပော်

ပ ိုကကှူ

မခကွား

တ
ီ ကော်လ သညော်ကိုဖမ ော်၍ က ွားခဘွား၌ ပိုနော်ွားခနစဉော် ရမှ ဘယော်ဘကော်ခပါ ော်ရ ော်ွားကိုပစော် တော်ပပီွား ိုတော်ကဆက ဗိုကော်ကို
ထပော်ပစော် သဖေ ော် ခသဆိုွား ရသညော်။
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခမ

မန္တခလွားသပတော်

ော်ွားတ ော်ပါဝ ော်သူလညော်ွား ဖေစော်သညော်။

ော်ွားဆို ော်ွားပိုတော်ခရှြို့ တ ော်ဝမော်ွားဗိုကော်ကို ခသနတော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

ခက ကော်စညော် မန္တခလွား

ော်ခမ

ော်ဦွားသညော် အလိုပော်သမ ွား သမ ဂအေြို့ဝ ော်မ ွားကို အမော်ဖပနော်ကကေိုို့

စီစဉော်ညွှနော်ကက ွားခနစဉော် ၆၆ န္ှ ော် ၆၅ လမော်ွား အကက ွား ၄၁ လမော်ွားခပေါ်တ ော် စစော်တပော်က က ညော်ဆနော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရ
ဆို ော်ကယော်ဦွားထိုပော်ကိုခေ ကော်ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားထကိုက ညော်ဆနော်ဝ ော်ပပီွား ခနရ မှ ပ ခသဆို သညော်။
မန္တခလွားပမ ြို့ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈ ရကော်ခနို့ ညခန ၅ နှောရီ အ နော်တ ော် စစော်တပော်န္ှ ော်ရတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက ၃၅ လမော်ွား
တစော်ခလ ကော် ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ ွားန္ှ ော် အရပော်သ ွားမ ွားကို ခသနတော်ဖေ ော်လိုကော်လပစော် တော် ရ ခဒစီ ( ) အပိုသညော်

၂၂

ခဒစီ ( ) အပို

မ

၃၈

ဦွားခမ

ော် ယော်

၂၈-ခေခေ ော်ဝါရီ -၂၀၂ ၂၈-ခေခေ ော်ဝါ
၁

ရီ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

၃၅ လမော်ွား၊ ၇၆ လမော်ွားမ
ခထ

ော်

၃၄x၃၆ လမော်ွား

မန္တခလွား

လမော်ွားခဘွားတ ော် လမော်ွားခလ ကော်ခနစဉော် အရပော်ဝတော်န္ှ ော် လူတစော်ဦွားက ခ ါ ော်ွားကို နော်ရွယော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားထမှနော်ခသဆိုွား သညော်။ သူမ ကယော်လနော် နော်တ ော် ၆ န္ှစော်အရွယော်ကခလွားတစော်ဦွား က နော်ရှ သညော်။
သတ ော်ွားရ ော်ွားဖမစော်မ ွား

၂၃

ေ ော်မ ွားသူ @ abdul
Rashi

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

ခေခေ ော်ဝါရီ

၂၀၂၁

၂၈၊ ၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား၊

ခမ ော်လပမ ော်

ခမ ော်လပမ ော်သပတော်

မနော်

အသကော် ၂၁ န္ှစော်အရွယော် ကိုေ ော်မ ွားသူကို ခမ

ော်လပမ ော်ပမ ြို့ ခ ွားကက ဝို ော်ွား အနီွားမိုနို့ော်တီကိုနော်ွားအရပော်

ရတနှောထနော်ွားပရိုအနီွားတ ော် လိုခ ခရွားအေြို့က ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် သဖေ ော် ခသဆိုွား သညော်။
မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ညခနပို ော်ွား ဆတော်သ ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော် ခတ စမော်ွား ခက ွားရွ ထပော် က ွားလမော်ွားခဘွားတ ော်

၂၄

ခက

ော်ွားဖပညော်စို

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၈၊

မတော်လ ၁၄၊

၂၀၂၁

၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊
န္ယော်သ

ီသပတော်

(L) ရပော်ကကော်၊
ို ော်ခရွှေဝါလမော်ွား

ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ

ထို ော်ခနခသ လူ ယော်မ ွားက စစော်အ ဏ ရှ ော် အလိုမရှဟို ခ ကွားခကက ော်ခနစဉော် စစော်က ွားခပေါ်မှ စစော်သ ွား
ရနော်ကိုနော်

မ ွားဆ ော်ွားလ ပပီွား ကျွခက
၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ွားရ ော်ွား မော်ွားခဆ ခနသညော် လူ ယော်န္ှစော်ဉီွားကို ထိုွားကကတော်ရိုကော်န္ှကော် သညော်။ ထိုစဉော် အသကော်

ော်သီဟခေ ော် ( ) ခနှော ော်ခနှော ော်သညော် ထကော်ခဖပွား သဖေ ော် ခသနတော်န္ှ ော်ပစော် တော် သညော်။

ထိုဒဏော်ရ န္ှ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။
မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ညခနပို ော်ွား ဆတော်သ ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော် ခတ စမော်ွား ခက ွားရွ ထပော် က ွားလမော်ွားခဘွားတ ော်
၂၅

သီဟခေ ော် ( )
ခနှော ော်ခနှော ော်

က ွား

၁၆

ဦွားစိုွားဝ ော်ွား +
ခဒေါ်သ ော်ွားသ ော်ွား ို ော်

မတော်လ ၂၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား စကော်သ ွားရွ အနီွား

စကော်သ ွား အမှတော် (၅)

ခတ

ရပော်ကကော်

ကကီွား

ော်တ ော်ွား

ထို ော်ခနခသ လူ ယော်မ ွားက စစော်အ ဏ ရှ ော် အလိုမရှဟို ခ ကွားခကက ော်ခနစဉော် စစော်က ွားခပေါ်မှ စစော်သ ွား
မခကွား

မ ွားဆ ော်ွားလ ပပီွား ကျွခက
၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ွားရ ော်ွား မော်ွားခဆ ခနသညော် လူ ယော်န္ှစော်ဉီွားကို ထိုွားကကတော်ရိုကော်န္ှကော် သညော်။ ထိုစဉော် အသကော်

ော်သီဟခေ ော် ( ) ခနှော ော်ခနှော ော်သညော် ထကော်ခဖပွား သဖေ ော် ခသနတော်န္ှ ော်ပစော် တော် သညော်။

ထိုဒဏော်ရ န္ှ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။

၂၆

၂၇

ေ ော်ကိုကိုခသ ော်

မ ွားန္ို ော်လ ော်ွား @
ေိုွားလ ော်ွား

က ွား

၂၂

ဦွားေိုွား၀ + မထ ွား

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ဖမ ော်ွားခ သပတော်

အမှတော် ၁၉၊ စိုလိုွား

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့တ ော် သပတော်စစော်ခကက

ခမ
အရပော်သ ွား

၈၄ လမော်ွားန္ှ ော် လမော်ွား ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမော်ွား

ော်ွားကို ရန္ှ ော် စစော်သ ွားမ ွားက အ ော်အ ွားသိုွားပေ

ထိုအထတ ော်ကိုေ ော်ကိုကိုခသ ော် သညော် ခသနတော်ပစော် ရမှုခကက

ော်ွား သညော်။

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်က ခသဆိုွား သညော်။

ော်မ ွားန္ို ော်လ ော်ွား ( ) ေိုွားလ ော်ွား ဆိုသူသညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား

ပမ ြို့ဆိုတတ ွားခက ွားရွ သူခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့ မန္တခလွား သပတော်ခကက
ရ ော်ဘတော်ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခသဆိုွား သညော်။

ော်ွားတ ော် ပါဝ ော် ပပီွား

၂၈

၂၉

ကကယော်စငော် (ခ)
က ်းရှီ်း (ခ)
အှိ ဂ
ော် ယော်

ခနမ ွားခအ

ော် @

ကိုလ ွားခလွား

မ

၁၉

က ွား

၁၆

ခဒေါ်ခအွားခအွားဖမ
ော်

ဦွားလ ော်ွားဦွား

၃-မတော်-၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

၃-မတော်-၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ၈၄ လမော်ွားန္ှ ော် လမော်ွား ၃၀ ၁၅x၁၆, ၆၅ လမော်ွား

ခက

ော်ွားသ ွား မန္တခလွားသပတော်

၅၈၊ စစော်သ ွားလမော်ွားန္ှ ော်
ပ ှူခစ ထီွားလမော်ွားကက ွား

မန္တခလွား

ဖပညော်ကကီွားဒ ို

မန္တခလွား

ကကယော်စငော်သညော် ၂၀၂၀ ဖရွ ်းဖက ကော် ၌
ွ
ထ ဆံ်းို အကကှိ ော် ဖ ်းခပေ့ ီ်း၊ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော် စစော်အ ဏ သှိ ော််း ှု
ဖေစော်စဉ်အပ ီ်း လ ော််း ဖ ေါ်ထက
ွ ော် ဒီ က
ှိို ဖရစီဖရ်းအတွကော် ဆနဒထတ
ို ဖ
ော် ေ ော်ခဖ
ေ့ သ လူငယော် ်းထက
တစော်ဦ်းဖေစော်သညော်။ ဆနဒဖ ွ ်းတွငော် တကော်ကကစွ ါဝငော်ခခ
ော် သူ ဖသဆံ်းို သွ ်း ခသ
ှ သ ော်
ေ့ ှိ ၌
ေ့ ညော်ရှိဖ
ဖသွ်းအ ှိ ်းအစ ်း၊ ဆကော်သယ
ွ ရ
ော် ော် ေို ်းော် ံ ါတော်၊ သူ ခနဓ ကှိယ
ို ော် လှူဒါ ်းော် ညေ့ော် အဖကက ငော််း ်းကှိို
လူ က
ှု ွ ရ
ော် ကော်စ ကော်န ှ ဖ ေါ်တင
ွ ော် တငော်ထ ်းခသ
လ
ူ
ညော်
်း
ဖေစော်
သ
ညော်
။
တော်
လ
(၃)
ရကော်
ဖ
တွ
ေ့
ေ့ ငော် နတဖလ်းပ ှိ ြို့ ၈၄
လ ော််းနှငော်ေ့ လ ော််း ၃၀ ဆနဒဖ ၌
ွ လံဖို ခံ ဖရ်းတ ော်ေွြို့ဝငော် ်း၏ အကက ော််းေကော်ပေှိ ခွင်းော် ခ
ှု ရ
ံ က ဦ်းဖခါငော််းကှိို
ဖသ တော်က ညော် ထှိ ှ ဖ
ော် သဆံ်းို ခသ
ေ့ ညော်။ တော်လ (၅) ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် အ ဏ သှိ ော််းစစော်အို ော်စို ှ
ဖအ်းရှိ ော်ပငှိ ော်သဿ
ို
ရ
ော် ှိှ သူ ၏ အိုတဂ
ော် က
ူ ှိို ဖ ဖ
ော် ေ ော်၍ အဖလ ငော််းကှိဖို လ
ော် ညော်ခစှိ
ွ တော် ှု ်း ဖ လို ော်ခသ
ေ့ ညော်။

တော်ပတော်ထ ွားတ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော် (ဃ)ရပော်ကကော်ရိုွားကို ရနို့စစော်တပော်က လ ေ ော် နော် ပစော် တော် ရ။

စစော်တပော်က အ ဏ သမော်ွား သညော် ခေခေ ော်ဝါရီ ၁ ရကော် ခနှောကော်ပို ော်ွား စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား တိုကော်ပဝ ော်ကကသညော်
ပမ ြို့မ ွားတ ော် မိုရွ သညော် ထပော်ဆိုွားကပါဝ ော်သညော် ပမ ြို့မ ွားထက တစော်ပမ ြို့ဖေစော်သညော်။ လမော်ွားမမ ွားခပေါ်ထကော်ပပီွား
သပတော်တိုကော်ပ ဆ ော်န္ ကကသညော် မိုရွ ပမ ြို့က လူခထ
အပါအဝ ော်ဖေစော်သညော်။ ခဒေါ်ဖမ ော်ဖမ ော်ေ ော်သညော် ခက
ဆရ မ
၃၀

ဖ ငေ့ဖော် ငေ့ဇ
ော် ငော် (ခ)
ကကညော်လငော်ဖအ်း

မ

၃၆

အမညော်မသခသွား ၃-မတော်-၂၀၂၁

၃-မတော်-၂၀၂၁

ကခလ

(စ ခရွားဆရ

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မ)

ော်ခပါ ော်ွားမ ွားစ ထတ ော် ခဒေါ်ဖမ ော်ဖမ ော်ေ ော် တစော်ခယ ကော်လညော်ွား

ော်ွားဆရ မတစော်ဦွားဖေစော်သလို ကကညော်လ ော်ခအွား ဆိုသညော်

ော်အမညော်န္ှ ော် ကဗ ခရွားသ ွားသူလညော်ွားဖေစော်သညော်။ ခနို့စဉော်ဆကော်တိုကော်သပတော်စစော်ခကက

ော်ွား

စသညော်မနကော်ကခနညခနအထအစအဆိုွားလိုကော်ပါ ပပီွား ညဘကော်မ ွားတ ော်လညော်ွား ရပော်ကကော် အတကော် က ော်ွားခစ
အခရွားခတ ော်ပိုမှ မနှောွားမခနပါဝ ော် သူဖေစော်သညော်။ ခရ ကော်လ ခတ မညော်သူူ့ခမွားခနို့၌ ဘ လကော်ခဆ
မလို

ော်ဘ ဒီမိုကခရစီပရ

ခမွားခနို့ မခရ ကော်

ော်ခကက

ော်က

ော်မှ

ော်ွား ခဖပ ခလရှသညော် ခဒေါ်ဖမ ော်ဖမ ော်ေ ော်သညော် ဒီမိုကခရစီအတကော် တိုကော်ပဝ ော်ရ ော်ွား

ော် ရကော်ပို ော်ွားအလိုမှ ပ ော် မိုရွ ပမ ြို့၊ ဖပညော်ခထ

ော်စိုလမော်ွား၊ ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားအနီွား သပတော်စစော်ခကက

ပါဝ ော်ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော် ခသ ခဒေါ်ဖမ ော်ဖမ ော်ေ ော်သညော် စစော်တပော်၏ပစော် တော်မှုခကက

ော်ွား၌

ော် ရ ော်ဘတော်တညော်တညော်

ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။

၃၁

ခက နန္ဒှောခအ

ော်

မ

၂၆

အမညော်မသခသွား ၃-မတော်-၂၀၂၁

၃-မတော်-၂၀၂၁

King &

စစော်တပော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဆနို့ော်က ော်ကနို့ော်ကကော်ခသ ဆန္ဒဖပပမ ွားတ ော် ပါဝ ော် သူ မခက နန္ဒှောခအ

Queen

ဖမဝတီရပော်တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်ပပီွား မိုရွ ကနော်ပ ှူတ တကကသိုလော် ခက

ဟိုတယော်ဝနော်

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ထမော်ွား

၃၂

မ ော်ွား နို့ော်ခက ော် @
ေိုွားသ

၃၃

ကိုမိုွားခအ

ော်

၃၄

ခေ ော်သနော်ွားခအ

ော်

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

၃၅

န္ို ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၅

၃၆

ခကေဝ ော်ွား

က ွား

၃၉

၃၇

ခဝယ @ ကနော် ျွနော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

၃၈

ခက ော်ရခအ

က ွား

၃၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

ော်

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁
ဦွားခက ော်ခဆ +
ခဒေါ်ဝ ော်ွားခမ

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ခက

နနော်ွားနဝနော်ရပော်ကကော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ော်မှ မိုရွ ပမ ြို့၊

ော်ွား တစော်ခယ ကော်လညော်ွားဖေစော်သညော်။

မိုရွ ပမ ြို့တ ော် မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့ က ဖပ လိုပော် သညော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား ဆန္ဒဖပပ၌ စစော်တပော်၏
ပစော် တော်ပေ

ော်ွားသ ွား မိုရွ သပတော်

ော်ွားသူခဟ

ော်ွား ရ၍ ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်ခသဆိုွား သညော်။

မိုရွ သပတော်စစော်ခကက

ော်ွားတ ော်ပါဝ ော် သူဖေစော်ပပီွား စစော်တပော်န္ှ ော်ရမ ွားက အကကမော်ွားေကော်ပေ ခန နော်တ ော်

ဝမော်ွားဗိုကော်ကိုက ညော်ဆနော်မှနော် အစ အမော်ထပပီွား ခသဆိုွား သညော်။
ကိုမိုွားခအ

ော်သညော် ဖမဝတီရပော်မှ က ှူရှ ော်ဆရ တစော်ခယ ကော်လညော်ွားဖေစော်သညော်။ ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားသပတော်ပေ

နော်တ ော်

ခပါ ော်န္ှ ော်ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ဆထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။
ခမ

ော်ခေ ော်သနော်ွားခအ

ော်သညော် ထနော်ွားခတ ရပော်ခန အသကော် ၂၀ ဒိုတယန္ှစော်ခက

ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွား သပတော်ပေ

ော်ွားသ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော်။

နော်တ ော် ဒဏော်ရ ရရှခသ အမ ွားသမီွားတစော်ဦွားအ ွား ကယော်တ ော်ရနော် ကက ွားစ ွားစဉော်

ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်မှနော်ပပီွားခသဆိုွား သညော်။
အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မိုရွ သပတော်ပေ စဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားနို့ ဝမော်ွားဗိုကော်ခတမှ က ညော်ဆထမှနော်ပပီွား ပ

ကဗ ဆရ

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မိုရွ ပမ ြို့၊ ဖပညော်ခထ

အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ဒဏော်ရ ရရှပပီွားခနှောကော် ခဆွားကိုသမှု ယူစဉော် မတော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွား သညော်။

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော် လကော်ပခတ
ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားအနီွား သပတော်ပေ

ော်ွားပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ မိုရွ ပမ ြို့၊ ဖပညော်ခထ

ော်စိုလမော်ွား၊

နော်တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားကိုက ညော်မှနော်ပပီွားခသဆိုွား ရသညော်။

ော်စိုလမော်ွား၊ ဘိုရ ွားနီဘိုရ ွားအနီွား သပတော်ပေ

နော်တ ော် ခသနတော်က ညော်ဆထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပမ ြို့နယော် သိုဓမမ လမော်ွားမကကီွားခပေါ်တ ော် ရ၊ စစော်တပော်မ ွားက မ ကော်ရညော်ယိုဗိုွားမ ွား ခသနတော်မ ွားဖေ ော်
၃၉

ဟနော်ွားထကော်ခအ

၄၀

ေိုွား စော်

၄၁
၄၂
၄၃
၄၄

ရ ေ မ ော်ွား
အ က မိုွား (ခ ေါ်)
အ က စိုွား
ေထကော်စိုွား
မ ော်ွားဦွား

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၂

ဦွားဝ ော်ွားခမ

ော်

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၃

ဦွားခ ွားဝ ော်ွား

က ွား

၂၅

ဦွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၁

ော်ခမ

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁
ော်ဖမ ော်

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ

အရပော်သ ွား

တော်

ရပော်ကကော် ၂၊ ၅ လမော်ွား

တော်

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကက

တော်

လ ပ

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ
တော်

တတ ွားကကီွားရပော်ကကော်
၄၂ ရပော်ကကော်၊ NDGN

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ အမှတော် ၄၅၊ မ

အရပော်သ ွား

တော်

ရနော်ကိုနော်

ပစော် တော်ပေ

ော်ွား ရ ခမ

ော်ထကော်ခအ

ော်သညော် ဦွားခ ါ ော်ွားကိုက ညော်ဆနော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

ရနော်ကိုနော်

စစော်တပော်န္ှ ော်ရမ ွားကဆန္ဒဖပပေ ရ ခဖ ခထ ကော်ကိုခသနတော်ထမှနော်လိုို့ ပတော်တီွားစညော်ွားခန နော်တ ော်
ဦွားခ ါ ော်ွားကိုဆကော်မှနော်ပပီွား ဦွားခန္ှှောကော်ပ ော်က ခသဆိုွား သညော်။

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ

တော်

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ို

ခဖမ ကော်ဒ ို

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ

အရပော်သ ွား

လ ပ

ကိုေိုွား စော်သညော် ခဖမ ကော်ဒ ို ၄၈ ရပော်ကကော်တ ော်ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပတ ော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ ၄၈ ရပော်ကကော်၊

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကက

၃

လမော်ွား၊ ၂ ရပော်ကကော်

ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ
ခဖမ ကော်ဒ ို
ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ

ရနော်ကိုနော်
ရနော်ကိုနော်
ရနော်ကိုနော်
ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပတ ော် စစော်တပော်န္ှ ော်ရတပော်ေြို့တိုို့ရြို့ ပစော် တော်မှုခကက

ော် လကော်ခမ

ော်ွားက ညော်မှနော်သူအ ွား

ဝ ော်ခရ ကော်ဆခ ေါ်ခနစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား ရသညော်။
ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပတ ော် ဘယော်ဘကော်ရကော်ဘကော်ကို ခသနတော်ထမှနော် ပပီွားခသဆိုွား သညော်။
ကိုေထကော်စိုွားသညော် ခဖမ ကော်ဒ ို ၄၂ ရပော်ကကော်တ ော်ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ ခဖမ ကော်ဥကကလ ဆန္ဒဖပပတ ော်
ဒဏော်ရ ရရှခနသူတစော်ခယ ကော်အ ွား ကယော်တ ော်ခနစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားကိုထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား ရသညော်။
ခဖမ ကော်ဥကကလ ၂ ရပော်ကကော်အတ ော်ွားသိုို့ ခရသနို့ော်ပိုို့ သူဖေစော်သညော် ကိုမ ော်ွားဦွားသညော် ဆီွားစပော်က ညော်ထမှနော်က
ခသဆိုွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ထဝမော်ွားဘ
၄၅

စညော်သူရှနော် @
ဖမတော်သူရှနော်ွား

က ွား

၁၈

ဦွားဖမတော်ခက ော်သူ မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၄၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ ရပော်ကကော်၊ Htawinbal

ခဖမ ကော်ဥကက

တော်

လ ပ

ward, Thitsar pan

ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ တ ော် ရ ော်ဘတော်န္ှ ော်ခနှောကော်ခက ခသနတော်န္ှစော် ကော်ထမှနော်ပပီွား မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့တ ော်ခသဆိုွား သညော်။

street, (No 80) lane
အမှတော် (၁၅၇)
၄၆

ထနော်ွားခမ

ော်

က ွား

၄၇

ဦွားခဟမနော်ဒခယ
+ ခဒေါ်

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ သစစ ပနော်ွားလမော်ွား၊

ခဖမ ကော်ဥကက

တော်

လ ပ

ဖမဥယ ဉော်ခ ၊ (L)

ရနော်ကိုနော်

၃ရကော်ခနို့ ခဖမ ကော်ဥကကလ သပတော်ပေ

ရစဉော်တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားထမှနော်ပပီွားဒဏော်ရ ရ သညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော်အတ ော်ွား ၄ရကော်ခနို့ မတော်လတ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ရပော်ကကော်

၄၇

ခေ ော်ခေ ော်မိုွား

က ွား

၃၆

ဦွားထနော်ွားပ မော်ွား

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၂၊
၂၀၂၁

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ

အရပော်သ ွား

တော်

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ (J)
ရပော်ကကော်၊ ဘိုမနော် ၁၃
လမော်ွား၊ အမှတော် (၄၉၉)

ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ပစော် ရ၍ အူ ထဒဏော်ရ ဖေ ော် ခဆွားကိုသခနစဉော် မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွားသညော်။

တကကသိုလော်က
း ခးး
၄၈

ခအ

ော်ဖမ ော်ဖမတော်

က ွား

၁၉

ဦွားခေ ော်ေ ော်ဦွား

မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁

ော်ွားသ

း းွား၊
ဒိုတယန္ှစော်
ပမ ြို့ဖပအ ော်

မခကွားသပတော်

စလ ော်ွား

မခကွား

ခမ ော်လပမ ော်

မနော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ော်

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား သ ွားအေန္ှစော်ခယ ကော်လတော်ခဖမ ကော် ခရွားအတကော် စလ ော်ွားရစ နော်ွား
ခရှြို့တ ော်ခတ

ော်ွားဆိုတအ နော် ရန္ှ ော်စစော်တပော်ရြို့ အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှု ခကက

ော်ခ ါ ော်ွားကိုက ညော်မှနော်ခသဆိုွား ရသညော်။

နီယ ၊ MTU၊
မခကွား
၄၉

ထကော်ခဝထူွား

၅၀

ေ ော်မ ွားခမ

၅၁

၅၂

က ွား
ော်

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၃၊ ၂၀၂၁

ခေ ော်မ ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁

န္ို ော်မ ော်ွားကို

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၅၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ခမ ော်လပမ ော်သပတော်

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ကခလွားသပတော်
၁၁၁ လမော်ွား၊ ၄၈x၄၉

မခနှောော်ဟရီလမော်ွား၊

လမော်ွားကက ွား

၅၂x၅၃ ကက ွား

ဖမခတ

၈၈ x ၅၃ လမော်ွား၊

ခးး

ော်ဘိုနော်ွားကကီွားက
ော်ွား

မန္တခလွား

မတော်လ ၃ ရကော်ခနို့က ခမ ော်လပမ ော်ပမ ြို့ သီရပမ ော်ရပော်ကကော် ခရွှေလမော်ွား ၁ လမော်ွားထပော် ဆန္ဒဖပပတ ော်
ဦွားခ ါ ော်ွားခသနတော်ထမှနော်ခသဆိုွား သညော်။
မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ ကခလွားဆန္ဒဖပပတ ော် ရန္ှ ော်စစော်တပော်ရြို့ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အဆိုတော်န္ှ ော်ခပါ ော်ကိုခသနတော်ထမှနော်ပပီွား

ထိုဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် မတော်လ ၃ ရကော် ခနို့တ ော်ခသဆိုွား သညော်။
မန္တခလွားပမ ြို့ ၄၉ လမော်ွား ၁၁၁ လမော်ွားတ ော် စစော်တပော်န္ှ ော်ရတပော်ေြို့၏ အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော် ရ ော်ဘတော်အထကော်ပို ော်ွား

လညော်ပ ော်ွားက ဉော်ထမှနော်ခသဆိုွား သညော်။
မန္တခလွားပမ ြို့ ဖမခတ

ော်ခက

ော်ွားအနီွား ဖမခတ

ော်စစော်ခကက

ော်ွားတ ော် အ ွားလိုွားထကော်ခဖပွားန္ို ော်ရနော်

သစော်တိုွားမ ွားဖေ ော်လမော်ွားပတော်ခပွားရ ော်ွား ခဖ ခထ ကော်ကိုအပစော် ရပပီွား အေမော်ွား ရ သညော်။ အေမော်ွား ပပီွား
ညှ ော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက

ော်ခသဆိုွား ရသညော်။

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရွားစီအေြို့ ပော်ပါတီ (NLD) မခကွားတို ော်ွား ပ ော်ဖေှူပမ ြို့နယော် ခက
၅၃

နနော်ွားခဝခအ

ော်

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၅၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခက

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ခက

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ပ ော်ဖေှူ

မခကွား

ရပော်ခက ွားဥကက ဦွားခထွားန္ို ော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏တူဖေစော်သူခမ

ော်နနော်ွားခဝခအ

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ော်တိုို့ကို ၅ရကော်ခနို့နနကော်ပို ော်ွား ၈နှောရီခက ော် နို့ော်က

ကက ို ော်ခရွားပါတီခထ ကော် သူ ၁၅ဦွား နို့ော်က ၎ ော်ွား ော်ွားတိုို့ပို ော် သစော်စကော်အခရှြို့တ ော် ဓါွားဖေ ော် ိုတော်မှုခကက

ော်

ခသွားဆိုွားသ ွားသညော်ဟို ဦွားခထွားန္ို ော်၏ သ ွားဖေစော်သူမှခဖပ ကက ွား သညော်။
အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရွားစီအေြို့ ပော်ပါတီ (NLD) မခကွားတို ော်ွား ပ ော်ဖေှူပမ ြို့နယော် ခက
၅၄

ခထွားန္ို ော်

က ွား

၅၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၅၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခက

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ခက

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ပ ော်ဖေှူ

မခကွား

ရပော်ခက ွားဥကက ဦွားခထွားန္ို ော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏တူဖေစော်သူခမ

ော်နနော်ွားခဝခအ

ော်ွားကိုနော်ွားကကီွားရွ

ော်တိုို့ကို ၅ရကော်ခနို့နနကော်ပို ော်ွား ၈နှောရီခက ော် နို့ော်က

ကက ို ော်ခရွားပါတီခထ ကော် သူ ၁၅ဦွား နို့ော်က ၎ ော်ွား ော်ွားတိုို့ပို ော် သစော်စကော်အခရှြို့တ ော် ဓါွားဖေ ော် ိုတော်မှုခကက

ော်

ခသွားဆိုွားသ ွားသညော်ဟို ဦွားခထွားန္ို ော်၏ သ ွားဖေစော်သူမှခဖပ ကက ွား သညော်။
ကိုသနော်ွားဝ ော်ွား သညော် လမော်ွားမခတ ော် ၁၀ လမော်ွားရနော်ကိုနော်တ ော်ခနထို ော်ခနသူတဦွားဖေစော်ပပီွား မတော်လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော်
၅၅

သနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၄၂

အမညော်မသ

၆ မတော် ၂၁
ခနို့ေမော်ွားဆီွား ရ

၂၀ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

လမော်ွားမခတ ော် ၁၀ လမော်ွား လမော်ွားမခတ ော် ရနော်ကိုနော်

ရပော်ကကော်လိုခ ခရွားခဆ
တရ ွားစဆို

က နော်ွားမ ခရွားခစ

၇ ရပော်ကကော်၊
၅၆

ော်ခမ

ော်လတော်

က ွား

၅၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁

ော်ရွကော်ခနစဉော် ေမော်ွားဆီွား

ရပါသညော်။ ဆီွား ခရ

ရက ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော်

ါအ ရှသူဖေစော်ပပီွား ခထ

ော်ခရှ ကော်မှုမရရှခသ ခကက

ော်တ ော်ွား၌ လိုခလ ကော်သညော်

ော် မလိုအပော်ပအသကော်ဆိုွားရှုွား ရပါသညော်။

စခနခနို့ညတ ော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက ရနော်ကိုနော်၊ ပနော်ွားပတနော်ွားပမ ြို့နယော်ရှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီ၏

မတော်လ ၇၊

ပနော်ွားပတနော်ွားပမ ြို့ ရနော်ကိုနော် စစော်ခကက ခရွား

၂၀၂၁

နယော်၏ NLD

ပနော်ွားပတနော်ွား

စ ော်တ

ရနော်ကိုနော်

ပါတီ ဥကက

ဥကက အ ွား ဝ ော်စီွားေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် တန သခန္ခနို့တ ော် ဥကက ဖေစော်သူခသဆိုွား ရသညော်။ အသကော် ၅၈ န္ှစော်အရွယော်
ော်ခမ

ော်လတော်၏ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားသညော် တန သခန္ခနို့မနကော်တ ော် ပနော်ွားပတနော်ွားရစ နော်ွားမှ ခသဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွား

မ သလ ဒိုစစော်ခဆွားရိုမှ လ ယူရနော် သတ ော်ွားခပွား ရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါ ရို ော်၊ ထီွားလ ော်ွားပမ ၊ ဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုခရှြို့မှ မတော်လ ၇ ရကော် ည ၈ နှောရီခလ ကော်က
၅၇

ခအ

ော်ဖမတော်လ ော်ွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၇၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၇၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ထီွားလ ော်ွား

ထီွားလ ော်ွား

ထီွားလ ော်ွား

မခကွား

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားမှ ပါဝ ော်သူတစော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားရ ကခန ခဒသ ခတနို့ ရိုနော်ွားရ ော်ွားဆနော် တော်ဖေစော်ပ ွား ပပီွား
ရတပော်ေြို့ရြို့ပစော် တော်မှုခကက

ော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခတ

ော်သ ွားလူမ ွားတစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခအ

ော်ဖမတော်လ ော်ွားသညော်

ရ ော်ဘကော်က ညော်ခေ ကော်ထကော်ဒဏော်ရ နို့ခသဆိုွား ပါတယော်။

၅၈

ကိုကိုခလွား @ တ က ွား

၆၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁

၅၉

ေ ော်မ ော်ွားထကော်

က ွား

၂၂

ခဒေါ်ဥမမ စနော်

၆၀

သီဟဦွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁

၆၁

ခေ ော်ဖမတော်လ ော်ွား

က ွား

၄၆

၆၂

ထူွားခအ

က ွား

၃၈

ော်ခက ော်

ဦ်းစှိ ထ
ော် ွ ်းော် +
ဖဒေါ် စှိ ည
ော် ွ ော် ေ့

မတော်လ ၈၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၉၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၀၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၈၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၈၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
ခက

တကော် ကလှုပော်

၂၀၂၁

ရှ ွားသူ

၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ခအ

ော်ွားသ ွား ဖမစော်ကကီွားနှောွားသပတော်

မတော်လ ၈၊

မတော်လ ၉၊

ဖမစော်ကကီွားနှောွားသပတော်

ော်နနော်ွား

က

ခဖမ ကော်ရှမော်ွားစို က

ော်
ော်

ဦွားကိုကိုခလွား ( )

တ ွား၊ အသကော် ၆၂န္ှစော်သညော် မူလတနော်ွားဖပခက

မတော်လတ ော် ဖမစော်ကကီွားနှောွားသပတော်ပေ

ော်ွားဆရ တစော်ဦွားဖေစော်ပါသညော်။ ၈ရကော်ခနို့

ော်ွား နော်၌ ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွားက ညော်ထမှနော်၍ ပ

မတော်လ ၈ရကော်ခနို့ ဖမစော်ကကီွားနှောွားသပတော်ပေ စဉော် ခမ

ော်ွားပပီွားခသဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ေ ော်မ ော်ွားထကော် ( ) ေိုွားလိုွားသညော် သပတော်ခမှ ကော်ဖပညော်သူမ ွားကို

ဒို ော်ွားက က ကယော်ခပွားရ ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားကိုက ညော်ဆထမှနော်ပပီွားခသဆိုွား သညော်။
မတော်လ ၈ရကော်ခနို့ ေ ပိုပမ ြို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား ထ ွားရသညော် ဖပညော်သူမ ွားကို ဖပနော်လွှတော်ခပွားရနော်ခတ

ေ ပို

ေ ပို

ဧရ ၀တီ

လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား၏ ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုြို့ခကက

ော်ွားဆိုစဉော်

ော် အသကော် ၃၀အရွယော် ကိုသီဟဦွားသညော် ဝမော်ွားဗိုကော်က ညော်ထမှနော်ပပီွား

ခဆွား နော်ွားသိုို့ပိုို့စဉော် လမော်ွား၌ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ဖရွှေဖ ညော်သ
(NLD)

၉/၁၄၇၊ ဖမမဉ္ဇှူလမော်ွား၊
ရ က
ော် ို ော် စစော်ဖကက ဖရ်း ၂၅ ရပော်ကကော်၊
စငော်တ
ဘိုကိုနော်ွားရှညော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဖရွှေဖ ညော်သ NLD ါတီဝငော် စိုသကော်ဖ ်းွ သှိ ံပ ှ ဦ်းဖဇ ော်ဖ တော်လငော််းကှိို စစော်တ ော်နင
ှ ရ
ော်ေ့ က တော်လ ၈ ရကော်
ဖ ည
ို ်းော် တွငော် ေ ော််းဆီ်းပ ီ်း တော်လ ၉ ရကော်ဖ ေ့ ွ ်းော် လွ ှိင
ို ်းော် တွငော် အဖလ ငော််းထိုတယ
ော် ရ
ူ ော်ဖဖ ဆှိခ
ို သ
ေ့ ှိင
ေ့ ညော်။ ယဖ တွ
ေ့ ငော်
ဦ်းဖဇ ော်ဖ တော်လငော််း၏ ဖရ်းဖဆ ငော်ရွကရ
ော် အဖလ ငော််း ှ အလွ အ
ော်
ငော််းနှှိ ော်စကော်ထ ်းသညေ့ဒ
ော် ဏော်ရ
်းနှငော်ေ့
ရို ော် ကော်ဆငော််း ကော်ဖေစော် ဖ သညော်ဟို NLD ါတီဝငော် ်းက အတညော်ဖ ဖဖ သညော်။
မတော်လ ၁၀ရကော်ခနို့တ ော် ဖမ ော်ွားခ သပတော်ပေ

KBZ ဝနော်ထမော်ွား ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ကိုထူွားခအ

ရစဉော် ဖမ ော်ွားခ

KBZ ဘဏော် မှ အသကော် ၂၆န္ှစော်အရွယော်

ော်ခက ော်သညော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော်က ညော်ထမှနော် ပပီွား ဖပ ော်ွားထနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော်ခဆွားရိုတ ော် ရသညော်။

ခဆွားရို၌ခဆွားကိုသခနစဉော်အတ ော်ွား မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
ကိုလ ော်ွားထကော် (၁၉ န္ှစော်) - မန္တခလွားပမ ြို့
ရတနှောပိုတကကသိုလော် ဘူမခဗဒ ဒိုတယန္ှစော်သ ော်တနော်ွားမှ

၆၃

လ ော်ွားထကော်

က ွား

၁၉

ဦွားခေ ော်ခ ွား+
ခဒေါ်ခ ွားခ ွားမ

မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ဖမခတ

ော်သပတော်

ခဖမ ကော်ဖပ ော် ၉ လမော်ွား၊

ခအ

ထနော်ွားခတ ရပော်ကကော်

း ေ

ော်ခဖမသ

မန္တခလွား

ကိုလ ော်ွားထကော် (၁၉ န္ှစော်)သညော် မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် မန္တခလွား၊ ဖမခတ
အကကမော်ွားေကော်ပေ

ော်ွား ရမှုတ ော် စစော်တပော်၏ အကကမော်ွားေကော်မှုခကက

ကယော်လနော်သူ၏ရိုပော်အခလ

ော်သပတော်စစော်ခကက

ော်ွား

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထမှနော်ပပီွားက ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားအ ွား မသ ွားစိုထသိုို့ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွားမရှ ပါ။

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့ မနကော် ၁၁ နှောရီခက ော်ခလ ကော်တ ော် ပ ူွားပမ ြို့ မေ ော်ွားရပော်ကကော် ၁ လမော်ွား သပတော်စစော်ခကက
၆၄

ခေ ော်ခေ ော်ခအ

ော် @

ခရွှေအ

က ွား

၃၀

ဦွားဖမ ော်လ ော်

မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ူွားသပတော်

ခရခက ော်၊
ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်ကကော်

ပ ူွား

ပ ူွား

စစော်တပော်နို့ရက ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော် စက ွားမခဖပ တတော်သူတစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခေ ော်ခေ ော်ခအ

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွားသ

ော် ( ) ခရွှေအ

သညော်။

now
မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၆၅

သကော်ခေ ော်ဦွား

က ွား

၃၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

ပမ ော် ၂

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်၍

ော် အသကော် ၃၄န္ှစော်အရွယော် ကိုသကော်ခေ ော်ဦွားသညော် ဆီွား ိုသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွား သညော်။

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၆၆

ညဏော်ဝ ော်ွား @
ပမ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၃၆

ဦွားခထွား+
ခဒေါ်ခသ

ော်ွား

မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

ပမ ော် ၁၊ ထနော်ွားပ ော်ခတ

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်၍

ော် အသကော် ၃၆န္ှစော်အရွယော် ကိုညဏော်ဝ ော်ွားသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွား သညော်။

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၆၇

တိုကော်ခပါ

က ွား

၄၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

ကနော်ဘို

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်၍

ော် အသကော် ၄၀န္ှစော်အရွယော် ကိုတိုကော်ခပါသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွား သညော်။

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၆၈

ခအ

ော်ခက ော်ဆ ော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

ဝကော်က ွား

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်၍

ော် အသကော် ၂၀န္ှစော်အရွယော် ကိုခအ

ော်ခက ော်ဆ ော်သညော် န္ှလိုွားသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွား သညော်။

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၆၉

ကကညော်စိုွားခဝ

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

က ပော်ခမ ကော်

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက
ခသွားဆိုွား သညော်။

ော်၍

ော် အသကော် ၂၀န္ှစော်အရွယော် ကိုကကညော်စိုွားခဝသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ော်ွားကို

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားေ ော်ွားဦွားစန္ဒမ ၏ခက
ခက
၇၀

သိုကော်စိုွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

ော်ွားထသိုို့ဝ ော်၍

ော်ွားအတ ော်ွားရှလူ ယော်မ ွားအ ွားေမော်ွားဆီွားသ ွားခသ ခကက

ော်၊ ပမ ော်ပမ ြို့ဖပညော်သူမ ွားက

ရစ နော်ွားခရှြို့သိုို့ဝနော်ွားရရနော်သ ွားစဉော်
အရပော်သ ွား

ပမ ော်ရစ နော်ွားခရှြို့

ခဘ ော်တိုွား

ပမ ော်

မခကွား

ရန္ှ ော် စစော်တပော်မှ အခဆခတ ော်ကိုနော်ွားထပော်ကခစ
တရစပော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်၍

ော် အသကော် ၄၀န္ှစော်အရွယော် ကိုသိုကော်စိုွားသညော် လညော်ပ ော်ွားသိုို့က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွား သညော်။

၇၁

၇၂

၇၃

၇၄

၇၅

စော်မ ော်ွားသူ

က ွား

ဝ ော်ွားလှု ော်ထနော်ွား

ခက ော်ေ ော်လတော် @
အရှညော်ကကီွား

ခေ ော်မ ော်ွားထနော်ွား

၂၄

က ွား

၅၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁

က ွား

စညော်သူ

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၁၊ ၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁

၃၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၁၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၂၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၂၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ိုသပတော်

အရပော်သ ွား

ခစ

နော်ရစော်လမော်ွား၊ ၄၉

ရပော်ကကော်

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့တ ော် ခဖမ ကော်ဒ ို ၃၅ ထပော် ဗိုလော်မ ော်ွားခရ
ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်ပေ

ော်လမော်ွားမှ သပတော်ကို စစော်တပော်န္ှ ော်ရက

ော်ွားစဉော် အသကော် ၂၅န္ှစော်အရွယော် ကို စော်မ ော်ွားသူသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားကိုက ညော်ထမှနော်၍

ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ 

ကကကော်စ ဖပ ော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ဖမသီတ ရပော်ကကော်

မ သလ ဒို

ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၁ရကော်ခနို့ညပို ော်ွားတ ော် ထ ဝယော်ပမ ြို့ က ကော်စ ဖပ ော်ရပော်ကကော်အတ ော်ွားသိုို့ ရန္ှ ော် စစော်တပော်တိုို့မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် ဦွားဝ ော်ွားလှု ော်ထနော်ွား အသကော် ၅၁န္ှစော်သညော် ခသနတော်က ညော်ထမှနော်၍ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
ရနော်ကိုနော်၊ မ ော်လ ဒိုပမ ြို့နယော် ၊ ဖမသီတ ရပော်ကကော်ကို ယမနော်ခနို့ ည ၁ နှောရီခက ော် အ ော်တ နကော်ဖပတော်ခတ ကော် နော် ရန္ှ ော်

အရပော်သ ွား

ဖမသီတ ရပော်ကကော်

စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပစော် တော် မှုခကက

ော် ညက ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် အသကော် ၄၁န္ှစော်အရွယော် ကိုခက ော်ေ ော်လတော်

( ) အရှညော်ကကီွားသညော် ည ဘကော်ရ ော်အိုတ ော်ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ရနော်ကိုနော်၊ မ ော်လ ဒိုပမ ြို့နယော် ၊ ဖမသီတ ရပော်ကကော်ကို ယမနော်ခနို့ ည ၁ နှောရီခက ော် အ ော်တ နကော်ဖပတော်ခတ ကော် နော် ဝ ော်
အရပော်သ ွား

ဖမသီတ ရပော်ကကော်

မ သလ ဒို

ရနော်ကိုနော်

ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပစော် တော် မှုခကက

ော် ညက ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် ကိုခေ ော်မ ော်ွားထနော်ွားသညော် ခသနတော်က ညော်ဆနော်ထမှနော်၍

ပိုနော်ွားခနစဥော် စစော်တပော်က ဆထိုတော် ပစော်သတော်ပပီွား သူ၏ အခလ

ော်ွားအ ွားယူသ ွား သညော်။

မတော်လ ၁၂ရကော်ခနို့ညပို ော်ွားက သ ခကတ သိုမနလမော်ွား ညဘကော်သပတော်မှ အမော်အတ ော်ွားထ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ရတ

မတော်လ ၁၂၊

သ ခကတရစ နော်ွားခရှြို့ မ နော်ခဖပ ၃ လမော်ွား

၂၀၂၁

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

လူ ယော်(၃)ဦွားကို ဖပနော်လွှတော်ခပွားေိုို့ ရစ နော်ွားမှ သ ွားခရ ကော်ခတ
လူစို

ော်ွားဆိုကကရ ရက က ညော်အစစော်ခတသိုွားပပီွား

တအတကော် ကိုစညော်သူ အသကော် ၃၇ န္ှစော်သညော် မ ကော်န္ှှောကိုခသနတော်က ညော်ထမှနော်၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မတော်လ ၁၂ရကော်ခနို့ညပို ော်ွားက သ ခကတ သိုမနလမော်ွား ညဘကော်သပတော်မှ အမော်အတ ော်ွားထ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ရတ
၇၆

ခအ

ော်ခအ

@ ခအ

ော်ခေ ော်

ော်သနော်ွား

က ွား

၄၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၂၊

သ ခကတရစ နော်ွားခရှြို့ မ နော်ခဖပ ၃ လမော်ွား

၂၀၂၁

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

လူ ယော်(၃)ဦွားကို ဖပနော်လွှတော်ခပွားေိုို့ ရစ နော်ွားမှ သ ွားခရ ကော်ခတ
လူစို

တအတကော် ကိုခအ

ော်ခအ

ော်ွားဆိုကကရ ရက က ညော်အစစော်ခတသိုွားပပီွား

ော်ခေ ော် အသကော် ၄၁ န္ှစော်သညော် လညော်ပ ော်ွားကိုခသနတော်က ညော်ထမှနော်၍

ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော် ၁၂ ရကော်ညပို ော်ွားက လှု ော်ပမ ြို့နယော် NLD ပါတီအမတော် ခဒေါ် ို ော်မ ခ ွားခနထို ော်သညော် ခနအမော်ကို
၇၇

ခအ

ော်ပို ော်ဦွား

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၂၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

၁၆ ရပော်ကကော်၊
လှု ော်ပမ ြို့နယော်

လှု ော်

ရနော်ကိုနော်

ဝ ော်ခရ ကော်ရှ ခေမှုမ ွား ဖပ လိုပော်စဉော် ရပော်ကကော်ခနသူမ ွားစိုခဝွားခရ ကော်ရှရ မှ လူစိုကို ပစော် တော်
ပေ မှုဖပ လိုပော်

ရဖ

ော်ွားခကက

ော် အသကော် ၁၉န္ှစော်အရွယော် ကိုခအ

ော်ပို ော်ဦွားသညော် ဦွားခ ါ ော်အ ွားခသနတော်က ညော်ထမှနော်ပပီွား

အခရွားခပေါ်ခဆွားကိုသခနစဉော် မတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ကယော်လနော်သ ွား သညော်။

၇၈

ထကော်ဖမတော်ခအ

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့တ ော် ဖပညော်ပမ ြို့စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ဆန္ဒဖပပကို ရန္ှ ော် စစော်တပော်၏

ဖပညော်သပတော်
ခက

ော်ွားသ ွား ( ရမော်ွား ိုနော်ွား )
ခရွှေတခ

ဖပညော်
ော်ွားလမော်ွားမ

ပ ူွား

အကကမော်ွားေကော်ပေ ွား

ော်ွားဖ

ော်ွားခကက

ော် ခရခကက

ော်ွားတကကသိုလော် ပထမန္ှစော်ခက

ော်ွားသ ွား ခမ

ော်ထကော်ဖမတော်ခအ

ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်အစစော်န္ှစော် ကော်ထမှနော်ပပီွား အသကော်မှီခပမလ ခဆွားကိုခပွားခန နော်မှ ဒလနော် တစော်ခက
တို ော်ကက ွား လိုို့ ခသွားခတနို့ ခဖပွားရ ော်ွား ခသဆိုွား ရတယော်လိုို့ သရှရပါတယော်။

ော်သညော်
ော်က

၇၉

၈၀

၈၁

၈၂

၈၃

၈၄

၈၅

၈၆

၈၇

၈၈

၈၉

ပေ ွားခဝယခက ော်

က ွား

ခကကကညော်

မ

ခစ ဖပညော်န ော်

က ွား

မ ော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား @

က ွား

မ ွားမ ော်ွားထကော်

ရခဆဦွား

က ွား

ဝ ော်ွားခ ွား @ ရှမော်ွားကကီွား က ွား

ဝ ော်ွားပေ ွားခအ
ခကက

ော် @

ော်ခလွား

လ ော်ွားထနော်ွားခအ

ော်

@ ခ ါခလွား

ဟနော်မ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

လှမ ော်ွားသူ

မ ွားသနို့ော်စိုွား

၉၁

ခက ော်ရခအ

က ွား

က ွား

ပို ော်

၉၀

က ွား

က ွား

၂၀

၅၃

၂၁

၃၅

၂၉

၅၆

၄၂

၂၃

၂၄

၃၅

၂၅

က ွား

ော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား ၁၃-မတော်-၂၀၂၁

ဦွားမ ော်ွားန္ို ော်

ဦွားဘိုထနော်ွား

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

ဦွားဘစိုွား

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

ဦွားမ ော်ွားကိုကို

ဦွားကိုလ ွားကကီွား

ဦွား

ော်စိုွား

ဦွားတ ော်လှ

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၂၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ( ရမော်ွား ိုနော်ွား )
ခရွှေတခ

၁၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

မတော်လ ၁၃၊

ဒရို ော်ဘ ၊

၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့က ဖပညော်ပမ ြို့ စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ဆန္ဒဖပပကို စစော်တပော်န္ှ ော်ရမ ွားက

ဖပညော်သပတော်
ဖပညော်

ပ ူွား

ော်ွားလမော်ွားမ

အမှတော် ၄၁၇၊

မဟ ခအ

ညခစ ွားသပတော်

မိုွားခက

ခဖမ

ညခစ ွားသပတော်

ော်ွားအခရှြို့

ော်

ော်ွား ရ အသကော် ၂၀ အရွယော် ခမ

ရ ဘ ကကညော်ဖေ ော်ပစော် ရပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ
အခလ

၄၁ လမော်ွား၊

၄၁ လမော်ွား၊

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွား

ော်ွားတ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ဆနော် ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခသဆိုွားခကက

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့ မဟ ခအ
မန္တခလွား

ပစော် တော်မှုခကက

ော်ခဖမ ပမ ြို့နယော် စနော်ပနော်ွားရပော်မှ စစော်တပော်နို့ ရတပော်ေြို့ရြို့ အကကမော်ွားေကော်

ော် အသကော် (၅၃) န္ှစော် အရွယော် ခဒေါ်ခကကကညော်သညော် ဦွားခ ါ ော်ွားဘယော်ဘကော် က ညော်ထမှနော်က

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့ မဟ ခအ
မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်ခဖမပမ ြို့နယော် စနော်ပနော်ွားရပော်မှ စစော်တပော်နို့ ရတပော်ေြို့ရြို့

ော် အသကော် (၂၁) န္ှစော် အရွယော် ကိုခစ ဖပညော်န္ို ော်သညော် ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွားသ ွား သညော်။
Lot ၂၆၅,

ညခစ ွားသပတော်

ကိုွားလိုွားတက

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့ မဟ ခအ
မန္တခလွား

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက
ခသွားဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

ညခစ ွားသပတော်

ော်ခဖမပမ ြို့နယော် စနော်ပနော်ွားရပော်မှ စစော်တပော်နို့ ရတပော်ေြို့ရြို့

ော် အသကော် (၃၆) န္ှစော် အရွယော် ကိုမ ော်ွားမ ော်ွားထနော်ွားသညော် ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က

မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့ မဟ ခအ

၄၁ လမော်ွား၊

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်ခဖမပမ ြို့နယော် စနော်ပနော်ွားရပော်မှ စစော်တပော်နို့ ရတပော်ေြို့ရြို့

ော် အသကော် (၂၉) န္ှစော် အရွယော် ကိုရခဆဦွားသညော် ရ ော်ဘတော်က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့ မဟ ခအ

၄၁ လမော်ွား၊

မန္တခလွား

ညခစ ွားသပတော်

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်ခဖမပမ ြို့နယော် စနော်ပနော်ွားရပော်မှ စစော်တပော်နို့ ရတပော်ေြို့ရြို့

ော် အသကော် (၅၆) န္ှစော် အရွယော် ဦွားဝ ော်ွားခ ွားသညော် ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က

ခသွားဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ခ

ကော်သပတော်

ော်ွားအ ွားဖပနော်ရ ပပီွား

ော်ွားသရပါသညော်။

ခသွားဆိုွားသ ွား သညော်။

၄၁ လမော်ွား၊ စဖပရပော်ကကော် မန္တခလွား

၄၁ လမော်ွား၊

ခ

ော်ပေ ွားခဝယခက ော်သညော် ခဖ ခထ ကော်ကို

ရသညော်။ ခနှောကော်ခနို့ မတော်လ ၁၄ရကော်ခနို့တ ော် အခလ

၁၅ ရပော်ကကော်

ခ

ကော်

မခကွား

အကော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက

ကော် ခရနခဖမပမ ြို့မှ ဆန္ဒဖပလူစိုကို စစော်တပော်နို့ ရက

ော် အသကော် ၄၂န္ှစော်အရွယော် ကိုဝ ော်ွားပေ ွားခအ

ော် ( ) ခကက

ော်ခလွားသညော်

လညော်ပ ော်က ညော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား တခတွားပမ ြို့နယော်တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ ွားကို

အရပော်သ ွား

တခတွားသပတော်

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

စစော်တပော်န္ှ ော်ရက အကကမော်ွားေကော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အသကော် ၂၃န္ှစော်အရွယော် ကိုထနော်ွားလ ော်ွားခအ

ော် ( )

ခက ခလွားသညော် ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား တခတွားပမ ြို့နယော်တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ ွားကို
အရပော်သ ွား

တခတွားသပတော်

အိုွားဘိုသ ဓို ၄ လမော်ွား

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

စစော်တပော်န္ှ ော်ရက အကကမော်ွားေကော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အသကော် ၂၄န္ှစော်အရွယော် ကိုဟနော်မ ော်ွားထနော်ွားသညော်

ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား တခတွားပမ ြို့နယော်တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ ွားကို
အရပော်သ ွား

တခတွားသပတော်

မ သလ လမော်ွားသယော်

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

စစော်တပော်န္ှ ော်ရက အကကမော်ွားေကော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အသကော် ၃၅န္ှစော်အရွယော် ကို ပို ော်သညော်

ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မတော်လ ၁၃ရကော်ခနို့က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား တခတွားပမ ြို့နယော်တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားဆန္ဒဖပခနသူမ ွားကို
အရပော်သ ွား

တခတွားသပတော်

ကမတ က ော်ွား

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

စစော်တပော်န္ှ ော်ရက အကကမော်ွားေကော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အသကော် ၂၅န္ှစော်အရွယော် ကိုလှမ ော်ွားသူသညော်

ခသနတော်က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
အရပော်သ ွား

၄၁ လမော်ွားန္ှ ော် ၈၉

မန္တခလွားပမ ြို့

လမော်ွားကက ွား

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒ

ဆန္ဒဖပပအတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ပေ

သကကီွား

က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆိုွားပါသညော်။

ော်ွားသဖေ ော် ည ေကော်မ ကော်လိုွား

ရနော်ကိုနော်

မ ကော်န္ှှောကို က ညော်ဆထမှနော်ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်က က ဆိုွား ရသညော်။

သိုွား ပမ ြို့နယော် အမှတော် ၁
အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ိုသပတော်

ရပော်ကကော်
က ကော်ဟိုမော်ွားလမော်ွား

ခဖမ ကော်ဒ ို

၉၂

၉၃

၉၄

ခက

ော်ွားဖပညော်ခက ော်

ခက ော်လ ော်ွားထိုကော်

ထကော်န္ို ော်ရှနော်ွား

က ွား

က ွား

က ွား

၂၂

၃၀

၂၁

ဦွားခမ
ခးး

ော်ခမ

ော်အ

ော်

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ဦွားထနော်ွားခမ

ော်

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

အမှတော် ၁၃၊

လှု ော်၊
သလမော်ွားက ွားမှတော်တို

၉၆

၉၇

၉၈

တငော်တငော်ဝငော််း (ခ)
စံသ်းီ
စို ော်ွားစညော်သူ @
ရှမော်ွားကကီွား
ခဝပေ ွားခအ

ော်

ယော်ရီဝ ော်ွား

မ

၃၈

ဦွားဘ ဘူ

၁၄-မတော်-၂၀၂၁

ေ ွားကနို့ော်သပတော်

၃၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မ

၂၄

အမညော်မသခသွား ၁၄-မတော်-၂၀၂၁

က ွား

၁၇

ဦွားသနော်ွားခေ ော်

နို့ော်ည ွားဟနော်ွား
၉၉

(ခ ေါ်)ခမ

ော်အ က

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ခေ ော်

၁၀၀
၁၀၁

မ ော်ွား နို့ော်စိုွား
စော်ကိုကိုပေ ွား

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၅

ဦွားခေ ော်ဝ ော်ွားန္ို ော်

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ော်ွားသ ွား ခမှ ော်ကနော်ရပော်ကကော်

၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

စို ော်ွားခတ

ော်

ေ ွားကနို့ော်

က

ော်

ကလ ွားမှုနော်ခက ွားရွ

လှု ော် သလမော်ွား မှ ခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထပပီွား က ဆိုွားသ ွားတကခလွားခက

ော်ွားဖပညော်ခက ော် ေ တက ပမတော်ကပါ။

သပတော်စစော်ခကက

ော်ဖပညော်နယော်၊ မိုွားညှ ော်ွား ရို ော်၊ ေ ွားကနို့ော်ပမ ြို့မှ အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား လူထိုလှုပော်ရှ ွားမှု

ော်ွားကို ရန္ှ ော်စစော်တပော်က အကကမော်ွားေကော်ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် အသကော် ၃၀န္ှစော်အရွယော်

ခမှ ော်ကနော်ရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

MiMBER

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်ကကော်
ရပော်ကကော် ၁၊ ခဖမတို ော်ွား
၁၃ ရပော်ကကော်

လှု ော်သ ယ မီွား ကော်ခစ

Institute
ခက

lot ၁၇,

ော်ွားသ ွား

းွားသပတော်

မခကွား

ပ ူွား

ပ ူွား

တ ော်တ ော်ဝ ော်ွား ( ) စသီွားမ သညော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လကော်ခက ကော်ဝတော်တ ော် က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

၈၆X၄၂ လမော်ွား၊

မဟ ခအ

မဟ ခအ

ခဖမ

ော်ခဖမ

ော်

မန္တခလွား

ပထမန္ှစော်
ခဆွားခက

မတော်လ ၁၄ရကော်ခနို့တ ော် ပ ူွားပမ ြို့၊ ခမှ ော်ကနော် (၁၉)လမော်ွားတ ော် ရန္ှ ော်စစော်တပော်မှ အကကမော်ွားေကော်ပေ

ပ ော်ဖေှူ

သပတော်

၁၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မတော်လ ၁၄၊

တနသသ ရီ

ပ ူွား၊
ခက

၁၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
မတော်လ ၁၄၊

ပမတော်

ော်ွားလမော်ွား

ကိုခက ော်လ ော်ွားထိုကော်သညော် ည ဘကော်ရ ော်အို အထကော်နှောွားကို က ညော်ဆအစစော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

သပတော်
က ွား

ခးး

မတော်လ ၁၄ရကော်ခနို့က က
အရပော်သ ွား

ပ ူွား၊
၉၅

ခက လပော်ကိုကက လော်က

၁၀၂

ဟနော်ွားထကော်ခဒွား

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၂၀၂၁

အကကမော်ွားေကော်ပေ

ော်ွား မှုခကက

ော်

ယော်ရီဝ ော်ွား သညော် ခသနတော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

တ ခမရစ နော်ွားအမှတော် (၄၀)နှောွား အပစော် ရက ရ ော်ဘတော်က ညော်ထမှနော်ပပီွား ရဝတော်စစော်သ ွားမ ွားက အပစော် ရသူအ ွား
ော်ွား တ ခမသပတော်

ရနော်ကိုနော်

သ ွား

စ နော်ွားတ ော်ွားသိုို့ ဆခ ေါ်သ ွားသညော်။ ခမ

ော် နို့ော်ည ွားဟနော်ွား၏ ရိုပော်ခလ

ော်ွားအ ွား မတော် ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် သပ ဟော် သညော်။

ပစော် တော် ရစဉော်ဝ ော်ခရ ကော်ကူညီသညော် အမ ွားသမီွား ယော်အ ွား ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားပါသညော်။

အရပော်သ ွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

အရပော်သ ွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

အရပော်သ ွား

မ သီ ၁၈ လမော်ွား၊ ၁၂

ခတ

ရပော်ကကော်

လ ပ

နပါတော် ၈၅ (က)
ရပော်ကကော်၊ Ext ၃ လမော်ွား

ော်ဥကက

ရနော်ကိုနော်

ခတ

ော်ဥကကလ ပပမ ြို့နယော်၊ ခမတတ လမော်ွား၊ အမ ွားသမီွားခဆွားရိုခရှြို့တ ော် ခသနတော်မှနော် က ဆိုွားသညော်။

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

ဦွားစခေလမော်ွား၊
ဦွားစခေရပော်ကကော်၊

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဘယော်နခဘွား က ညော်ခေ ကော်ဝ ော်က ညခန ၅နှောရီ တ ော် က ဆိုွားသညော်။

ဘ ဘူခ
၁၀၃

လ ော်ွားလ ော်ွားခက ော်

က ွား

၄၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၀၄

ခက ော်လ ော်ွား ို ော်

က ွား

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၀၅

လှမ ော်ွားဦွား ( )
ခအ

ော်ကိုဦွား

၁၀၆

ခက ော်မ ော်ွားသူ

က ွား

၃၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၀၇

မ ွားမ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ော် အသကော်

မန္တခလွားပမ ြို့၌ စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွား ဆန္ဒဖပခနစဉော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက

ခ အမှတော် ၅၊
မတော်လ ၁၄၊

ော်ွားမှုခကက

၁၇န္ှစော်အရွယော် ကိုထကော်န္ို ော်ရှနော်ွားသညော် ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုက ညော်ထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် ထိုပော်

အရပော်သ ွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

သဃသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်တ ော်ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရပပီွား က ဆိုွားပါသညော်။

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

လကော်ခမ

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆို ;

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်
သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်
သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

က(န္ှ ော်ွားဆီကိုနော်ွား )ရပော်က
ကော်
စက ရပော်ကကော်၊
ရတနှောဒပပလမော်ွား
စက ရပော်ကကော်၊
ရတနှောဒပပလမော်ွား

ော်ွားခပါကော် ထမှနော်၍ ခသဆိုွား သညော်။

ော်ွားတစော် ကော် + လညော်ပ ော်ွားတ ကော်သိုို့ က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆိုွား

၁၀၈

ရထဋော်ခအ

ော်

၁၀၉

ခက ော်သီဟခအွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊

ရနော်ခအ

ော်ရပော်ကကော်

သယသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

သယသနော်ွားကျွနော်ွားသပတော်

၂၀၂၁

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆို ;
မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် က ညော်ဆခ ါ ော်ွားထက ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဖပ ော်ွားဖပ ော်ွားထနော်ထနော် တိုို့ဖပနော်ဆနို့ော်က ော်ကနို့ော်ကကော် ကကသူမ ွားထတ ော် လူ ယော်လူရွယော်မ ွားမှ
၁၁၀

ေူွားဝ ော်ဝါ

မ

၁၅

ဦွားတ ော်ကိုကိုဦွား

၁၄-မတော်-၂၀၂၁

၁၄-မတော်-၂၀၂၁ ခက

ော်ွားသ ွား ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

အမှတော် ၁၃၈၆၊
မ ော်ွားရခက

ော်ွားပိုလမော်ွား

တပော်ဦွားမှ ပါဝ ော် ကကရ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် မေူွားဝ ော်ဝါသညော်လညော်ွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် ဖေစော် သညော်။ သူမသညော်
ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခတ

ော်ဒ ိုပမ ြို့နယော် ဧရ ဝဏော် လမော်ွားဆိုတ ော် ဖပ လိုပော်ခသ ပ မော်ွား မော်ွားစ ဆန္ဒဖပပကို လိုခ ခရွားတပော်ေြို့မ ွားမှ

အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားမှုတ ော် ပစော် တော်

ခဆွားဝါွားကိုသရနော် သယော်ခဆ

၁၁၁

၁၁၂

မ ော်ွားမ ော်ွားထကော်
ခက ော်လ ော်ွားခဝ @
က နော်ခက

ော်ွား

က ွား

၃၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၃

ဦွားကိုလ ွားပို

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၁၃

ခနလ ော်ွားထကော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၁၄

ရမ ွားထဋော်

က ွား

၃၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၁၅

ဘိုဘို

၁၁၆

ဟနော်ွားစိုွား @ေိုွားသ

၁၁၇

ဟနော်ထကော်ခအ

၁၁၈

၁၁၉

က ွား

၃၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၄

ဦွားခအ

ခက ော်ခေယ ထနော်ွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ပေ ွားခေ ော်လ ော်ွား (ဦွား)

က ွား

၃၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်

၁၂၀

ကိုထကော်

၁၂၁

လှု ော်ွား ကော်ခမ

၁၂၂

ထကော်လ ော်ွားခအ

၁၂၃

ခက ော်ခေယ လ ော်ွား

ော်
ော်

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

၆၉၄၊ ဗ မစိုလမော်ွား၊ ၅၅

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

မဟ ဗန္ဓ လ လမော်ွား၊ ၅၅ ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား။

ရပော်ကကော်

ရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော် သယသနော်ွားကျွနော်ွားပမ ြို့နယော် စဖပခစ ွားခဆွားရိုသိုို့

ော်လ ပပီွားခနှောကော် ခသဆိုွား ရသညော်။

အမှတော် ၁၁၁၃၊
ရပော်ကကော်
အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

၅၄၅ ပိုလကနော်လမော်ွား၊
၆၅ ရပော်ကကော်
၄၅၉၊ ခအ

ော် မော်ွားသ

၁ လမော်ွား၊ (၇၀)
ရပော်ကကော်
၁၃၅၄၊

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

ဖပညော်ခတ ော်သ လမော်ွား၊
၂၁ ရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

နပပ ော်ခက ွားရွ

ော်ွားကို နဘပ ော်သိုဿနော်မှ သီွားသနို့ော် ူလိုပော် သပ ဟော် ပါသညော်။

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပသပ

ခဖမ ကော်ဥကက

တော်

လ ပ

အရပော်သ ွား

ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ခပါ ော်န္ှ ော် မ ကော်လိုွားသိုို့က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား

ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

မန္တခလွားလမော်ွား၊ ဥယ ဉော် ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ည ေကော်ရ ော်အို က ဉော်ထဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

အရပော်သ ွား

အမှတော် ၆၅၇၊
၇၊ ၁၃ ရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား
ခက

ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ညေကော်လကော်ခမ

ော်ွားသ ွား ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

၈တနော်ွားခက

ော်ွားရ ော်ွားန္ှ ော်ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ွားသ ွား (ရ ော်ဘတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား )

အရပော်သ ွား

ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား

ခရွှေဖပညော်သ သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

CB bank
ရိုွား ပော်
၁၂၄

ခအ

ော်ခက

ော်ွားမိုွား

က ွား

၂၃

ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊

Digital

ခဖမ ကော်ဒ ို၊ မ၀တ

၂၀၂၁

Marketing

သပတော်

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်သညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ခဖမ ကော်ဒ ိုတ ော် ဒို ော်ွားက ရ ော်ွား က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွားသညော်။

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

နမှ
ဝနော်ထမော်ွား
၁၂၅

၁၂၆

န္ို ော်ရခက ော်
ခက ော်ဝ ော်ွားကို @
တရိုတော် @ တို ော်တို ော်

က ွား

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ို၊ မ၀တ
သပတော်
ခဖမ ကော်ဒ ို၊ မ၀တ

အရပော်သ ွား

သပတော်

ပို လမော်ွား၊ 16 B က ှူွား
၁၂၇

ခအ

ော်ကကီွား @

ခအ

ော်မ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ို၊ မ၀တ

ခဖမ ကော်ဒ ို မီွားသတော်ရိုွား

သပတော်

အခနှောကော်ေကော်
မ.၀.တ လမော်ွားဆိုအနီွား

၁၂၈

စခ ွားခအ

ော် ( )

ပစ

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊

ခဖမ ကော်ဥကက

န္ယော်သ

လ ပ

ီသပတော်

ပထမန္ှစော်
၁၂၉

၁၃၀

၁၃၁

နို့ော်ခအ

ော်ပေ ွား

နန္ဒပေ ွားခအ

ခအ

က ွား

ော်

ော်ပေ ွားထကော်

က ွား

က ွား

၁၉

၂၁

၂၉

ဦွားဖမ ော်ခအ

ဦွားခအ

ော်

ော်ကကညော်

လှု ော်

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊

ပမ ြို့ဖပအ ော်

၂၀၂၁

နီယ

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ော်

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွားသပတော်

ခက

ော်ွားသ ွား

ခက

ော်ွားသ ွား ဒ ိုဆပော်ကမော်ွားသပတော်

အ နော်ွား ၃၀၃၊
ခအဘခလ ကော် ၉

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ခပါ ော်န္ှ ော်ခဖ ခထ ကော်သိုို့ က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားပါသညော်

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားသ ွားသညော်။

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ကမော်ွားနှောွားအခနှောကော်လမော် အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

ခအ

လမော်ွား၊ ၉၄ ရပော်ကကော်
ခက

ော်ွားသ ွား ဒ ိုဆပော်ကမော်ွားသပတော်

၆ (က)လမော်ွား၊
ယိုေနဥယ ဉော်
အ နော်ွား(၃၀၃)၊

၁၃၂

ရှနော်ွားခနှော ော်ခနှော ော်

က ွား

၁၉

ဦွားခမ

ော် ယော်

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၃၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ဒ ိုဆပော်ကမော်ွားသပတော်

တိုကော်(၂၁)၊ (၁၂)လမော်ွား၊
ဘခလ ကော် (ဘီ)၊
(၉၄)ရပော်ကကော်၊

၁၃၃

၁၃၄

၁၃၅

ေိုွားခက ော်
ခစ ဖပညော်စို@ Saw
Lal Pwl

သကော်ခဝန္ို ော် @
လူကကီွား

က ွား

၃၈

ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၃

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်သပတော်

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်သပတော်

အလယော်ကမော်ွားနှောွားရပော်က
ကော်၊ ပတတဖမ ွားလမော်ွား
အမှတော် ၅၅၊
ခတ

ော်သူကိုနော်ွား၊

ရှမော်ွားတနော်ွား
ဒဏသဓဓ၊
အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်သပတော်

းွား

ော်ခေယ တတ ွားတ ော် အပစော် ရက ပနော်ွားလှု ော်ဖမစော်ထတ ော် သူ၏ အခလ

ော်ွားအ ွား ခတြို့ ရသညော်။

၁၃၆

၁၃၇

ဝဏဏခ ွား

၀ဏဏခအ

က ွား

၃၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ဦွားသနော်ွားခက ော်၊

ော် @

က ွား

ဘတော်ကကီွား

၂၆

ခဒေါ်ဝ ော်ွားဝ ော်ွားကက

မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်

၁၃၈

မ ော်ွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၃၉

သလ ော်

က ွား

၅၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၄၀

စိုွားခ ွားခအ

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၄၁

သူရနော် @
ခက ော်ခက ော်ဝ ော်ွား

၁၄၂

သနော်ွားတိုွားခအ

၁၄၃

ခအ

၁၄၄
၁၄၅
၁၄၆

ော်

ော်

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွား

စို ော်ွားကိုကိုလ ော် @
စို ော်ွားကို
ခအွားမ ော်ွား
ရခလွား @
ရနော်န္ို ော်ထနော်ွား

၁၄၇

ခအ

ော် ခက ော်ထူွား

၁၄၈

မ ွားခက ော်

က ွား

၃၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၄၉

ခအ

က ွား

၃၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၀

လှခ ွား

က ွား

၃၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၁

မ ော်ွားခဝယခမ ကော်

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၂

ခက ော်ဖမ ော်

က ွား

၇၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၃

န္ို ော်စညော်သူ

က ွား

၃၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၄

သနော်ွားန္ို ော်

က ွား

၅၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၅

ေိုွားခ ွားခအ

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်ဖမ ော်

ော်

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ဒဏသဓဓ၊
အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ိုသပတော်

၂၀၂၁

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

ကမော်ွားနှောွားအခနှောကော်လမော် အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်သပတော်အတ ော်ွားအကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ ွား၏ ပစော် တော်မှုခကက

ရနော်ကိုနော်

ဗိုကော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

၄၁X၄၂၊ ၈၂ လမော်ွားကက ွား မန္တခလွား

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

းွား

မတော်လ ၁၄၊

မတော်လ ၁၄၊

အ ော်ွားစနော်သပတော်

ခက

ော်ွားသ ွား ၈၆x၄၁ သပတော်

၉၅၇၊ ဗည ွားဒလလမော်ွား၊
၃၇ ရပော်ကကော်

ခဖမ ကော်ဒ ို

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

က ညော်သညော် ပါွားစပော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ ထိုွားခေ ကော်ဝ ော်သ ွားသညော်။

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

ကကညော်ဖမ ော်တို ော်သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

၁၅၆

ရ ော်ခ ွား ( )
ခမ

ော်မလိုွား

က ွား

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၇

ထနော်ွားဝ ော်ွားဟနော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၅၈

ဝငော််းကကညော်

မ

၇၈

အမညော်မသခသွား ၁၄-မတော်-၂၀၂၁

၁၅၉

ရကိုကို

က ွား

၂၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၀

ခက

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၁

လ ော်ွားခအ

က ွား

၃၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၂

သနော်ွားထနော်ွား

က ွား

၆၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၃

နီနီခအွား

က ွား

၄၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၄

ခေ ော်ထကော်

က ွား

၃၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၅

သနော်ွားခေ ော် @ ရှု ော်ွားကို က ွား

၂၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၆

ကကညော်စ ော်ဟနော်ွား

က ွား

၁၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၇

ခေ ော်သနော်ွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၈

သနော်ွားစိုွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၆၉

ပေ ွားကိုကို

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၇၀

လှု ော်ဝ ော်ွားခအ

က ွား

၃၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်ွား နို့ော်ကို
ော်

ော်

၁၇၁

မော်ွား မော်ွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၇၂

သနော်ွားခေ ော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၇၃

ခေယ ထနော်ွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၇၄

ခဝပေ ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ဘ နို့ော် @
၁၇၅

Moharmad
Thwarhid

မတော်လ ၁၄၊

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

၁၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

သီတ လမော်ွား

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ထ ခသဆိုွားသညော်။

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

၁၇၆

ရနော်ပို ော် @
စော်ခအ

က ွား

ော်

တ ော်ခအ

၁၇၈

ေိုွားသကော်

က ွား

၁၇၉

ဝ ော်ွားခရွှေ @ကရ ော်

က ွား

၁၈၀

ခအ

က ွား

၃၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၁

သနို့ော်ေ ော်ဦွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၂

ဝဏဏခက ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၃

ဝတိုတော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်ခေ ော်မ ော်ွား

ခက ော်ခက ော် ( )
ကိုလ ွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၇၇

၁၈၄

ော်ဝ ော်ွား

၃၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁
၅၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁
အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၅

ထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်

က ွား

၁၈၆

ခက ော်ဝ ော်ွားန္ို ော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၇

ခက ော်ေ ော်ဦွား

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၈

မ ွားသူခအ

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၈၉

ရခေ ော်ထဋော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၉၀

ခ ွားဝ ော်ွား

က ွား

၆၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၉၁

ဖမ ော်လ ော်

က ွား

၅၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၉၂

မိုွားသူဝ ော်ွား

က ွား

ော်

၄၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၉၃

ခေ ော်မ ော်ွားထိုကော်

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၁၉၄

ခမ

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

ော်န္ို ော်

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ဦွားထနော်ွားည လမော်ွား၊ ဒို ော်ွားစို လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ပခတ ကော် (၁)လမော်ွား

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ိုဝါလမော်ွား၊ (၇)ရပော်ကကော် လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

Lot (3)

ဒို ော်ွားစို

လှု ော်သ ယ သပတော်

ဘိုနော်ွားခတ ော်ကကီွားခက

ော်ွား

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)

တခပါ ော်ွားလမော်ွား၊ ၁၆

လှု ော်သ ယ သပတော်

ရပော်ကကော်

Lot (3)

ခဖမနီလမော်ွား၊ ဒို ော်ွားစို

လှု ော်သ ယ သပတော်

သမနော်ဗရမော်ွား လမော်ွားမကကီွား

Lot (3)

၄၁၆၊

လှု ော်သ ယ သပတော်

ခအ

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

ော်ခဘ

လမော်ွား

Lot (3)

၁၄၄/၆၊

လှု ော်သ ယ သပတော်

ဖမစကကးော်း လမော်ွား

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်
Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ော်မ ော်ွားခ ါ ော် (၁)လ လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

၁၇၀၊ ပီမိုွားန ော်ွားလမော်ွား
၃၅၅၊
ခအ
မော်ွား
၁၂၂၃၊ ပဒိုမမ လမော်ွား

Lot (3)

ခ ါကော်က ော်ွားပတော်လမော်ွား၊

လှု ော်သ ယ သပတော်

က ှူွားခက ော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

၁၉၅

စခဝယလ ော်ွား

၁၉၆

ခအ

၁၉၇

၁၉၈

၁၉၉

၂၀၀

ော်ခအ

ော်

သကော်ခဝ ( )
ခေ ော်ကကီွား

ခက ော်ပို ော်ဝ ော်ွား

သီဟကိုကိုန္ို ော်

ော်စိုွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၃

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

က ွား

က ွား

က ွား

က ွား

၂၀၁

သနော်ွားလှု ော်

က ွား

၂၀၂

ထနော်ွားထနော်ွားဦွား

က ွား

၂၀၃
၂၀၄

စော်ခမ

ော် ( )

စော်ခအ

ော်

မော်ွားခဖမလ ော်ွား

၃၅

၃၂

၂၃

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁
၅၉

က ွား
က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁
အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၄၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

Lot (3)

၇၀၊ စနော်ပနော်ွားပမ ော်လမော်ွား၊

လှု ော်သ ယ သပတော်

(၇)ရပော်ကကော်

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

Lot (3)
လှု ော်သ ယ သပတော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ော်မ ော်ွားခ ါ ော် (၃)လ လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

၅၀၅/၅၀၆၊
ဖမမ ွားလ ော်လမော်ွား၊
(၅)ရပော်ကကော်။
၁၆/၆၈၊
အ ော်ကက ော်ွား (၁)လမော်ွား၊
ကစ ော်ရွ
၄၃၅(ခအ)၊
ခအ

မော်ွား၊ (၇)ရပော်ကကော်၊
၅၇၂၊
နတော်ခမ ကော်လမော်ွား၊

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

(၉)ရပော်ကကော်၊
၁၉၀၉၊
က နော်စစော်သ ွားလမော်ွား၊
(၆)ရပော်ကကော်၊

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

(၅)ထပော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

၈၃၂ (ခအ)

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

စိုစမော်ွားဆ

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခအ

မခကွား

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ သပတော်

အရပော်သ ွား

ဖပညော်ပမ ြို့ခဆွားရိုကကီွား

၁၄ မတော် ၂၁ ခနို့တ ော်
၂၀၅

တ ော်ခေ ော်ဦွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထဒါ

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ခအ
၉ ေနော် ၂၁

ော်လ

၂၀၇

ခေ ော်လ ော်ွားထနော်ွား
ခအ

ော်မ ွားဦွား ( )

ခအ

ော်သူ

၂၀၈

ေိုွားသခ

၂၀၉

သနော်ွားလ ော်

၂၁၀

၂၁၁

ော်ွား

ထနော်ွားဝ ော်ွားခက ော် @
ခဖပ

ော်ကကီွား

ခက ော်သူမ ော်ွား

က ွား

၂၈

က ွား
က ွား
က ွား

၄၃

၊ (၂၀)ရပော်ကကော်၊
(နဝရတော်လမော်ွား )

၂၀၂၁

၁၀၇၄၊ နဝရတော်လမော်ွား၊
(၅)ရပော်ကကော်၊

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခရခက ော်

ထနော်ွားတပ ော်

အမညော်မသခသွား

ကနော်တလရွ

ထနော်ွားတပ ော်

ခဒေါ်အိုနော်ွားကကညော်
၃၅

မတော်လ ၁၅၊

လှု ော်သ ယ

အမညော်မသခသွား

ဦွားခက ော်ေ ော် +

က ွား

က ွား

မ ော်ွားရခက ော်စ (၆)လမော်ွား

အမညော်မသခသွား
အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

ော်လပမ ြို့ ပ မော်ွားစတိုွားဆို ော်ခရှြို့တ ော် မတော်လ ၁၄၊ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် ပ မော်ွား မော်ွားစ ဆန္ဒဖပခနစဉော်

ော်စီတပော်ေြို့မ ွား၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထဒါဏော်ရ ဖေ ော် ဖပညော်ခဆွားရိုွားကကီွားတ ော်

ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ၉ ေနော် ၂၀၂၁ နနကော် ၂ နှောရီတ ော် ရရှခသ ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ဏော်ရ ရရှ
၂၀၆

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

အမှတော် ၇၅၆၊ (၇၀)
အရပော်သ ွား

သူူ့အမော်ခရှြို့တ ော်

ရပော်ကကော်၊

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

မ ော်ွားရခက ော်စ လမော်ွား
အရပော်သ ွား

ကက ြို့ပ ော်ခက ကော်သပ
တော်

ကက ြို့ပ ော်ခက ကော်လမော်ွား

သ ယ ၀တီ
ရို ော်

ပ ူွား

ခသနတော်ထ ခသဆိုွားသညော်။

မပနော်ွားဖမတော်ဖ ယော်သညော် စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုဖေစော်စဉော်ကို ကနို့ော်ကကော်ဆန္ဒဖပပမ ွား၌ ခရှြို့တနော်ွားမှ ဒို ော်ွားက အဖေစော်
၂၁၂

်းော် ဖ တော်ခ ယော် (ခ)
ဆှိို င
ှိို ယ
ော် ဘီဘီ

မ

၂၀

ဦွားထနော်ွားခက ော်
( ) ဦွားေိုွား

ဦွားခဆ
၁၅-မတော်-၂၀၂၁

၁၅-မတော်-၂၀၂၁ ခက

ော်ွားသ ွား ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်၍ ပါဝ ော် သူဖေစော်သညော်။ မတော်လ (၁၅) ရကော်ခနို့က ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့တ ော် ဖပ လိုပော်ခသ စစော်အိုပော်စိုဆနို့ော်က ော်ခရွား

သပတော်ကို လိုခ ခရွား တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ အကကမော်ွားေကော်ပေ

ော်ွား ရ သူမ၏ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်က

ခသဆိုွား ရသညော်။ သူမသညော် အစစလ မော်ဘ သ ဝ ော် တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား သူမကယော်လနော် နော်တ ော်
ခလွားန္ှစော်အရွယော်သ ွား ယော်ခလွားတစော်ဦွား က နော်ရစော် သညော်။

၂၁၃

လှစိုွား

၂၁၄

ခအ

၂၁၅

ရနော်မ ွားခအ

၂၁၆

ခအ

၂၁၇

တ ော်ထနော်ွားခအ

၂၁၈

ခအ

၂၁၉

ော် ခက ော်ခေ ော်
ော်

ော်မ ွားခေ ော်
ော်

ော်ကိုကို နို့ော်

ခက ော်

က ွား

၅၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

ော် @ Yusof က ွား

၃၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်လသပတော်

ခအ

ခအ

ော်ပ ော်လယော် ရွ မ

ော်လ

မခကွား

ခသနတော်ပစော် ရက ေမော်ွားဆီွားသ ွား ရသညော်။ ေမော်ွားဆီွားသ ွား နော်တ ော်ွား နရနို့ ခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ခဆ

ော်ရိုကော် ရသညော်။

ထိုဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော် ခသဆိုွားသွားရသညော်။
မ ကော်န္ှှောသိုို့ ပစော် ရသညော်။ မန္တခလွားခဆွားရိုတ ော် ခဆွားကိုသမှု ယူခနရ ော်ွား မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ခသဆိုွားသ ွားသညော်။
မခကွားတို ော်ွား၊ ခအ

ော်လပမ ြို့ လမော်ွားမခတ ော်လမော်ွား ခရွှေခဖပ

ော်ခဖပ

ော်ဘိုရ ွားအနီွားတ ော် ပစော် တော် ရ၍

ရ ော်ဘတော်တညော်တညော်ကို က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

Moharmad Ju
၂၂၀

Nike @
သကော်န္ို ော်ခအ

က ွား

ော်

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

လမော်ွား၊ ၅၂X၅၃ လမော်ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

က ညော်ဆထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခနှောကော်ခက တ ော် က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ပမတော်

တနသသ ရီ

(Islam)
၂၂၁
၂၂၂

၂၂၃

၂၂၄
၂၂၅
၂၂၆
၂၂၇
၂၂၈

သနော်ွားထိုကော်ဦွား

က ွား

သီဟခက ော် @

က ွား

ခက ော်ကကီွား
ရ ေ ထနော်ွား

က ွား

မော်ကကညော်
ခဝပေ ွားသနော်ွား @
ကိုလ ွား
ဟနော်ွားထကော်ခအ

ော်

@ Auwal
မ ော်ွားသနော်ွားထိုကော် @
ထိုကော်ထိုကော်
ခမ

ော်ခေ ော်

၂၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁
အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

၁၈

ဦွားစနော်ွား

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

ဦွား မ ွား

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၀

ဦွား

ော်ခထွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပ ော်လယော် ရွ မ

လမော်ွား၊ ၅၂X၅၃ လမော်ွား
ခအ

ော်ပ ော်လယော် ရွ မ

လမော်ွား၊ ၅၂X၅၃ လမော်ွား

၅၆ လမော်ွား

၅၆ လမော်ွား၊ ၁၁၇

၅၆x၅၇ လမော်ွား၊

လမော်ွားန္ှ ော် ၁၁၈

၁၁၇x၁၁၈

လမော်ွားကက ွား

လမော်ွား၊သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွား

အ ော်ွားခလွားကနော်ရပော်က
ကော်သပတော်

ပမတော် ခတ

ော်ပို ော်ွား

အရပော်သ ွား

၁၁၂X၅၅ လမော်ွား

ဖမရညော်နန္ဒှောရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား

ရပော်ကကော်ထ

ဥမမ ဒနော်ဒီ ၁၃ လမော်ွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

မော်ွားဖမသ စ

ပမတော်ခတ

ော်အ ော်ွားခလွားကနော် သပတော်တ ော် စစော်တပော်မှ ခသနတော်န္ှ ော် ပေ

မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် သူ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားရ က ညော်ထမှနော်ပပီွား အေမော်ွား

ော်ွားကိုလ ယူရနော် စစော်တပော်မှ ဆကော်သယော်လ သညော်။

မန္တခလွား

ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

Bassein

ဧရ ၀တီ

ရပော်ကကော်တ ော်ွားသိုို့စစော်တပော်န္ှ ော် ရမ ွားက ခသနတော်ပစော်

ော်ွားပေ

ော်ွားရ က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

ရပော်ကကော်ထ

Bassein

ဧရ ၀တီ

ရပော်ကကော်တ ော်ွားသိုို့စစော်တပော်န္ှ ော် ရမ ွားက ခသနတော်ပစော်

ော်ွားပေ

ော်ွားရ က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ညော်

ရသညော်။

၂၂၉

သူရခက ော်

က ွား

၂၃၀

တ ော်န္ို ော်

က ွား

၂၃၁

သီတ ဖအ်း (ခ)
ီ်း ီ်း

၁၈

၅၂

ဦွားရသူ

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၈၊
၂၀၂၁

ပ ူွား၊
အရပော်သ ွား

ခမှ ော်ကနော်ရပော်ကကော်
သပတော်

အရပော်သ ွား

ခရခက ော်၊
ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်ကကော်

ပ ူွားနှောရီစ ော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ခဝါ

ပ ူွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။
မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထမှနော်ပပီွား ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်
ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
မသီတ ခအွားသညော် အခဖ

မ

၁၆

ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်

၁၅-မတော်-၂၀၂၁

၁၅-မတော်-၂၀၂၁

အထကော်တနော်ွား
ခက

ော်ွားသ ွား

သပတော်က ော်ွား

ကနော်ပယိုခက ွားရွ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

၂၃၂

ဦွားခေ ော်မ ော်ွား

၂၃၃

ရမ ွားခအ

၂၃၄

မ ွားဖမ ော်

၂၃၅

အမညော်မသခသွား

ော်

က ွား

၅၂

ဦွားခမ

ော်ကို

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၉

ဦွားတ ော်ပ မော်ွား

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၇

ဦွား

ော်ခမ

ော်

မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

ော်ွားခနသညော် မသီတ ခအွား၏ ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို က ညော်ဆထမှနော်ပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

သပတော်က ော်ွား

ကနော်ပယိုခက ွားရွ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

ဘယော်ဘကော်ရ ော်ဘတော်သိုို့ က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

န္ယော်ရိုသပတော်

ကကညော်ခတ ကော်ခပါကော်

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

အစ အမော်န္ှ ော် လကော်ခမ

အရပော်သ ွား

န္ယော်ရိုသပတော်

၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

ကကညော်ခတ ကော်ခပါကော်ရ
ပော်ကကော်
ကော်ကကီွားခက ွားရွ

စဉော်ကူွား

ော်ွားသူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ သူမ၏

ရကော်ခနို့က ရွ အတ ော်ွားသိုို့ ရတပော်ေြို့ဝ ော် အ ြို့ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော်မှုမ ွား ဖပ လိုပော် ရ အမော်တ ော်ွား၌
ပိုနော်ွားခအ

မတော်လ ၁၅၊

ပည နဝမတနော်ွားသိုို့ တကော်ခရ ကော်ရမညော် ခက

ခဖ ခထ ကော်မှ အနညော်ွား ယော် တရွတော်ဆခနပပီွား သ မနော်လူမ ွားကသိုို့ သနော်စမော်ွားသူမဟိုတော်ခပ။ မတော်လ (၁၅)

ော်ွားသိုို့ က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား သညော်။

မန္တခလွား

သပတော်က ော်ွား

ခ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

မန္တခလွားခဆွားရို

အလိုွားမိုနော်တို ော်ွားရပော်ကကော် ယ ော်ွားမ ပ ော်

ယ ော်ွားမ ပ ော်သ
၂၃၆

ထနော်ွားတကော်ခအ
@ ေိုွား ယော်

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

၂၃၇

ခေ ော်မ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

၂၃၈

ဖမတော်စိုွား

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၅၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၈၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၅၊
၂၀၂၁

စော်ခတ

န
စစော်ကို ော်ွား

သစော်ခတ ဥကက

အရပော်သ ွား

၆၁X၁၁၂ ခထ

သိုွားခ မီွားရထ

ော်

းွားလမော်ွား

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားခနှောကော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို အရိုကော် ရသညော်။ ဒဏော်ရ အတကော် လိုခလ ကော်ခသ
ခဆွားဝါွားကိုသမှုမရရှခသ ခကက

ော် ေမော်ွားဆီွား ထ ွားရစဉော် ဦွားခန္ှှောကော်ပ ကော်စီွားမှုဖေစော်ပပီွားခနှောကော် ခသဆိုွား ရသညော်။

မန္တခလွား
ရှမော်ွား

အမ ွားသ ွားဒီမို
၂၃၉

၂၄၀
၂၄၁

ခက ော်ခက ော် @
အ ဂမိုွားည

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၁၅ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

ကခရစီအေြို့

ခနဖပညော်ခတ ော်စစော်ခကက

းိုပော်(ပမ ြို့နယော်

း ခရွားတ ော်ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှ

ိုဏော်ွားမ ော်ွားအ ော်ွားခက ွားရွ

အလိုပော်အမှုဆ ပော်စကော် ရ

ခတ ကော်ထနော်ွား
ရှမော်ွားကရ ော် @
ထဋော်ဖမတော်လ ော်ွား
ော်

က ွား

၂၁

ဦွားထနော်ွားထနော်ွား

က ွား

၁၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

၂၄၂

စညော်သူခအ

က ွား

၂၄၃

ခက ော်မ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၂၄၄

ခက ော် ို ော်

က ွား

မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁
၄၁

ဦွားရခက ော်

မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၆၊
၂၀၂၁

ခးး

ော် )

ခက

ော်ွားသ ွား

ခက

ော်ွားသ ွား ထ ွားဝယော်ပေ

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အမှတော် (၇/ခအ)၊
သို လမော်ွား၊ က ော်ွားရပော်၊

ခတ

ော်ွားမှု

ခတ

ော် ယော်ခက ွားရွ

ေမမှူသရီ
ပမ ြို့နယော်

ခမ ော်လပမ ော်

နနော်ွားဝ ော်ခတ အိုပော်စို

က ဆိုွား၊ အခလ

ော်ွားဖပနော်မရ၊ မသ ွားစိုအ ွားကကညော်ရှု

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

တနသသ ရီ

နယော်ဖ

ဧရ ၀တီ

အမော်ဖပ ော်ထကော်စဉော် ခသနတော်န္ှ ော် ပစော် ရသညော်။

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ခ

စစော်ကို ော်ွား

ဖပညော်ကကီွားမဏ္ဍ
းို ော်

ော်ဒ ိုစညော်ပ ော်လမော်
မ ော်ွားတိုနော်ွားခက ွားရွ ၊

၁၅ မတော် ၂၁ ခနို့တ ော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားက လအတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရပပီွား ၃၀ မတော် ၂၁ ခနို့တ ော်

မနော်

းွား
ခက လ ော်ွားသပတော်

ခနဖပညော်ခတ ော်

ော်ွားဦွား

ွားခစ

ော်ရက ပစော် တော်၍ ခသဆိုွား ရသညော်။

ော်ခပွား (NLD) မှသိုွားဦွားခဖမ ကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သတော်ဖေတော် ရသူ

ခရွှေခက
၂၄၅

ခရွှေစ ော်ထနော်ွား

မ

၁၆

အမညော်မသခသွား ၁၆-မတော်-၂၀၂၁

၁၆-မတော်-၂၀၂၁

လှု ော်သ ယ သပတော်

၊ ခည
၂၄၆
၂၄၇
၂၄၈

မ ော်ွားထကော်ကို ( )
ကိုထကော်
ဆနော်ွားဝ ော်ွားလှု ော် ( )
စညော်သူစိုွား
ခေသမော်ွားခက ော် @
မိုကော်

က ွား

၁၆

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၆၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၆၊

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

ရနော်ကိုနော်

ော်ရွ ၊

သေ ော်လမော်ွား

၂၀၂၁
မတော်လ ၁၆၊

ော်ွား ကယော်

လဘကော်ရညော်ဆို ော်အခရှြို့ လှု ော်သ ယ

လှု ော်ကနော်သပတော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ရနော်ကိုနော်

အမော်ဖပ ော်ထကော်စဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ခသနတော်န္ှ ော် ပစော် ရသညော်။

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

အမှတော် ၂၊
၂၄၉

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

အမညော်မသခသွား ၁၇-မတော်-၂၀၂၁

၁၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အခဖ

ပည အထကော် ၂၅ ရပော်ကကော်

တနော်ွား ခက

၂၅၀

Cung lian Ceu

က ွား

၂၅

Salai Talang
Lian

မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

၂၅၁

က ော် နို့ော်မနော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

၂၅၂

Do Suan Kim

က ွား

၁၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၂

ဦွားတ ော်ခ

က ွား

၃၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

မ

၇၀

အမညော်မသခသွား ၁၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၅၃
၂၅၄

၂၅၅

ခက ော်ဖမ ော်ဝ ော်ွား @
ညီခလွား
ခအွားခက ော်
ပေ ွားခက ော်သူ @Bay
Tar @ Swarlaybi

မတော်လ ၁၇၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၇၊
၂၀၂၁

ခတ

ော်ဒ ို

ော်ွားခရှြို့

Gilgal
ဘိုရ ွားခက

ော် တ ဟနော်ွားသပတော်

ခတ

ော်ေလပော်ေိုနော် (၁)

းွား
အရပော်သ ွား

တ ဟနော်ွားသပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

တ ဟနော်ွားသပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

တ ဟနော်ွားသပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ရနော်ကိုနော်

မသ ွားစို စ ွားဝတော်ခနခရွားမခဖပလညော်ခသ ခကက

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ေီလ ေိုနော် (၈)

၁၈ လမော်ွား၊ ၁၃ ရပော်ကကော်

ခတ

ော်ဥကက

လ ပ

ညသပတော်

ခက တခလွား ရနော်ကိုနော်

ခနအမော်

လှု ော်သ ယ

အသကော် ၂၀ အရွယော် တ နော်ဒိုဆမော်ွားကမော်ွားသညော် စစော်တပော်န္ှ ော်ရ၏ ပစော် တော်မှုခကက
အခလ

ော် ဒဏော်ရ ရ ခသဆိုွား က

ော်ွားကို ကခလွားဖမးော်းိုး စစော်ခဆွားရိုရ ော် ရိုတ ော် မတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့ ဖပနော်လညော်ရရှ သညော်။

ော် ခရွှေခရ

ော်ွားသ ွားရ လမော်ွားမှ ပစော်သတော် ရသညော်။

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

လှု ော်သ ယ ပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၇၀ အရွယော် အပ မော်ွားစ ွားဝနော်ထမော်ွား အဘ ွား ခဒေါ်ဖမဝ ော်ွားသညော် မတော်လ
၂၅၆

ဖမဝ ော်ွား

၁၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ရနော်ကိုနော်

၁၇ ရကော်ခနို့က ခနအမော်တ ော် ဘိုရ ွားရှ ိုွားခနစဉော် ရပော်ကကော်အတ ော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် ခသ က ညော်ဆထမှနော်၍
ခသဆိုွား ရ ဖ

၂၅၇

ဖအ်းဖအ်းခှိင
ို ော် (ခ)
ရှိိုဇ ဟော်ဘီ

မ

၂၅၈

သီဟပေ ွား @ကိုလ ွား က ွား

၂၅၉

န္ို ော်လ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား ၁၈-မတော်-၂၀၂၁
အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၈၊ ၂၀၂၁

၃၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၁၈-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
မတော်လ ၁၈၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပ၊
ရပော်ကကော် (၁) ရှဆို ော်

ရပော်ကကော် (၁)

Lot 13 (အိုတော်ဆကော်)

ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ
မန္တခလွား

မိုွား ိုတော်

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

ရနော်ကိုနော်
မန္တခလွား

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခဖမ ကော်ဥကကလ ပပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော် မခအွားခအွား ို ော်မှ မတော်လ (၁၈) ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော် စစော်တပော်၏
ပစော် တော်မှုခကက

ော် အစ အမော်ကို က ညော်ဆထမှနော်၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

စစော်တပော်န္ှ ော် ရမ ွားက ရပော်ကကော်တ ော်ွားသိုို့ ခသနတော်ပစော်ခေ ကော်ရ က ညော်ထမှနော်ခသဆိုွား ရသညော်။

မတော်လ (၁၉) ရကော်ခနို့က ပ ိုကကှူပမ ြို့ရှ ဆန္ဒဖပပကို လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ အကကမော်ွားေကော်ပေ

ော်ွားမှုမ ွား ဖပ လိုပော်ပပီွား

ဆန္ဒဖပပတ ော်ပါဝ ော်သူမ ွားန္ှ ော် အရပော်သ ွားမ ွားကို တရ ွားလကော်လတော်ေမော်ွားဆီွားမှုမ ွားဖပ လိုပော် ရ
ကခလွားသိုွားခယ ကော်မ
၂၆၀

ခငော် လ ၀ငော််း (ခ)
ှိ ်းလွငော်

မ

၃၉

ဦွားတ ော်လှု ော်

၁၉-မတော်-၂၀၂၁

၂၀-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူ၊ ရပော်ကကော် (၁)
သပတော်

ပ ိုကကှူ၊ (၁) ရပော်ကကော် ပ ိုကကှူ

မခကွား

ဒူွားခထ ကော်ခတ

ော်ဖေစော်သညော် မ

ော်မ လ ဝ ော်ွားမှ သူမအ ွားမေမော်ွားရနော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားကို

ော်ွားပနော် သညော်။ သိုို့ရ တ ော် ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ရပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ခနှောကော်တစော်ရကော် မတော်လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော် မ ွားက သူမ၏
ေိုနော်ွားဆကော်သယော်က အခလ

ော်ွားလ ယူရနော် အခကက

ော်ွားကက ွား သညော်။ မ

ော်ပနော်ွားအ ွား

ော်မ လ ဝ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားတ ော်

န္ှပော်စကော် ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ ဒဏော် ကော်အမ ွားအဖပ ွားရှခန သညော်ဟို ခတြို့ဖမ ော်လိုကော်ရသညော် သူမ ွားက
ခဖပ ကက ွား ကကသညော်။
၂၆၁
၂၆၂
၂၆၃
၂၆၄
၂၆၅
၂၆၆

နော်ခက ော်စ လ ော်ွား
မ ွားဖမ ော်ခအ

ော်

သနို့ော်ေ ော်မ ွား
ကကခအ

ော် @

ဆနော်ွားပ
ခေ ော်ဖမတော်ကို @
ေိုွားခေ ော်
မ ော်ွားထကော်န္ို ော် @
ရှမော်ွားခလွား

၄၁

က ွား

၂၇

ဦွားခမ

ော်ခမ

ော်ွား
ဦွားမ ွားသနို့ော်

ော်လ

မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၇

ဦွားလှကကညော်

က ွား

၄၇

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

က ွား

၂၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

ရသူခအ

၂၆၈

အမညော်မသခသွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၆၉

အမညော်မသခသွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၇၀

အမညော်မသခသွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၇၁

အမညော်မသခသွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၇၂

ထနော်ွားခအ

၂၇၃

ခက ော်သူဝ ော်ွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၇၄

အနော်ဒူွား ( ) အဒူရယော် က ွား

၆၂

အမညော်မသ

၂၇၅

သကော်ပို ော်စိုွား

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁

ခအ
ကော်

ော်ခက

က ွား

မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၂၆၇

၂၇၆

ော်

က ွား

ော်ခက ော်

က ွား

က ွား
ော်ွားထ

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

က ွား

မတော်လ ၁၉၊ ၂၀၂၁

၁၅

၁၉ မတော် ၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား လှု ော်သို အမော်ရ

မတော်လ ၂၀၊

အ ော်

ော်နီယ

၂၀၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၁၉၊
၂၀၂၁
၁၉ မတော် ၂၁
မတော်လ ၂၀၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၀၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

လှု ော်သို အမော်ရ
ခတ

ော်ဒ ိုပေ

ော်ွားမှု

၂၂ ရပော်ကကော်၊

လှု ော်

ရနော်ကိုနော်

လှု ော်

ရနော်ကိုနော်

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ညတ ော် လှု ော်ပမ ြို့နယော်ရှ သို အမော်ရ တ ော် ပစော် တော် ရပပီွား မတော်လ ၂၀
ရကော်ခနို့တ ော်ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ရှမော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ပမတော်

တနသသ ရီ

He was killed by a car in Myeik Taung village.

တ ခမ

ရနော်ကိုနော်

နေူွားတ ော် က ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

နေူွားတ ော် က ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

အရပော်သ ွား

မလိုွား၊ ပနော်ွားနို့သ လမော်ွား

အရပော်သ ွား

ခက

ခက

ော်ွားသ ွား

စက ွားဝါပနော်ွားခ လမော်ွား

ပမတော် ခတ
ပမ ြို့သစော် ၁ လမော်ွားန္ှ ော် ၂
လမော်ွား၊ တ ခမ

ော်ွားသ ွား တ ခမသပတော်

ော်ပို ော်ွား

ခတ

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ညတ ော် လှု ော်ပမ ြို့နယော်ရှ သို အမော်ရ တ ော် ပစော် တော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ပိုသမော်ညနို့ော် ၄ လမော်ွား၊
အမှတော် (၈)
ခဖ

ကော်လွှ

ခဖ

ကော်ရပော်ကကော်

၂၇၇

အမညော်မသခသွား

က ွား

မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁

၂၇၈

အမညော်မသခသွား

က ွား

မတော်လ ၂၀၊ ၂၀၂၁

၂၇၉

မ ော်ွားမ ော်ွားခေ ော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၀၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၀၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ဆန္ဒဖပခနစဉော် ခသနတော်န္ှ ော် ပေ

အရပော်သ ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ဆန္ဒဖပခနစဉော် ခသနတော်ပစော် တော် ရ၍ ခသဆိုွား သညော်။

နန္ဒှောဝနော်ရပော်ကကော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

အရပော်သ ွား

မိုရွ ၊
ဗိုလော်ခတေလမော်ွားသပတော်

ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့၊ မ သလ ခတ

ော်ွား၍ က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

ော်ညနို့ော်ပမ ြို့နယော်၊ ၉၁ လမော်ွားရှ We Love Yangon ပရဟတအေြို့၏ ရိုွား နော်ွားကို

အ ဏ သမော်ွားစစော်အိုပော်စို ၏ လကော်ပါွားခစမ ွားက အ ော်အ ွားအမ ွားအဖပ ွားဖေ ော် ရိုွားတ ါွားမ ွားအ ွား ရိုကော် ွားပပီွား
မ သလ ခတ
၂၈၀

ဇွလီ (ခ)
လ ဇ
ော် ွ လော်အ်းီ

မ

၃၅

အမညော်မသခသွား ၂၁-မတော်-၂၀၂၁

၂၁-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ော်ညနို့ော်ရှ

၅ လွှ ၊

သူမ၏ တိုကော် နော်ွား ၅

ကနော်ခတ ော်ခလွား၊ ၉၁

လွှ

လမော်ွား

မ သလ ခတ
ော်ညနို့ော်

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား က ပရခဘ
ရနော်ကိုနော်

မ ွားန္ှ ော် ရိုွားအသိုွား အခဆ

ော်ပစစညော်ွားမ ွားကို ေ ကော်ဆီွားလို ကကသညော်။

စီွားန ော်ွားမှုဝ ော်ခရ ကော်စဉော်မှ ပ ော် ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်ခေ ကော်မှုမ ွား ဖပ လိုပော် ဖ
ခနထို ော်သညော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားခကက

ော် အဆိုပါ တိုကော် နော်ွား ါွားလွှ တ ော်

ော်ွားအမ ွားသမီွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ မေလီမှ ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွား စဉော် တိုကော် နော်ွား၏

အခရွားခပေါ်ခလှက ွားမှ ဖပ တော်က ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားက ွား ခသဆိုွား ရသညော်။ မေလီမှ ကခလွားပမ ြို့ ေ တဖေစော်ပပီွား
စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဆနို့ော်က ော်ဆန္ဒဖပမှုမ ွားတ ော် ခတ ကော်ခလ ကော်ပါဝ ော် သူ ဖေစော်သညော်။

၂၈၁
၂၈၂

၂၈၃

၂၈၄

မိုွားခေ ော်ခထွား ( )
ခမ

ော်စနော်ွား

လှမ ွားသနော်ွား @
ကိုမ ွား @ေိုွားသ ွား
ခေ ော်မ ွားထကော်

ပေ ွားခဝထနော်ွား

၂၈၅

ခေ ော်မ ွားဦွား

၂၈၆

ပေ ွားခမ ကော်ခမ

၂၈၇

က ွား

၂၈

ဦွားန္ို ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

က ွား

၁၆

ဦွားဖမ ော်ခေ ော်

က ွား

၂၆

မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

က ွား

၄၆

ဦွားခမ

ခက ော်မ ော်ွားထိုကော်

က ွား

၁၄

အမညော်မသ

၂၈၈

တိုတော်ကကီွား

က ွား

၅၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

၂၈၉

လ ော်ွားခေ ော်ကို

က ွား

၂၀

၂၉၀

စို ော်ွားခအ

ော်ဖမ ော်

ော်

က ွား

၅၀

ော်ခမ

ဦွားတ ော်ခမ
တော်
ဦွားခက ော်ခ ွား

ော်

မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁
၂၁ မတော် ၂၁

ော်လ

မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁

မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
၂၁ မတော် ၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၁၊
၂၀၂၁

ခလ ၈၂၄၊ မဟ ပမ ော်

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

(၂)
သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် ဖပညော်ကကီွားဒ ို
လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်တ
ော် ပစော်သတော် ရ

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။
သူသညော် ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်တလ ော်ွားမှ လ က မန္တခလွားရှ လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်တ ော်

Seyartai café shop

မန္တခလွား

မန္တခလွား

အလိုပော်လိုပော်ခနသညော်မှ န္ှစော်ရကော်သ ရှခသွားသညော်။ သူသညော် မတော် ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်သ ွားမ ွားလ သညော်ဆို၍
လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်ဖပ ော်ထကော်ကကညော်ရ ခသနတော်ပစော် ရက ခသဆိုွားသ ွားရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဖပညော်ကကီွားခပ ော်ဘယော်ပမ ြို့
အရပော်သ ွား

နယော်၊ ၅၆လမော်ွားန္ှ ော် ၁၂၂

မန္တခလွား

က ညော်သညော် သူ၏ ဘယော်ဘကော် ါွားမှ ည ေကော် ါွားသိုို့ ထိုွားခေ ကော်ဝ ော်ခရ ကော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွားပပီွားခနှောကော် စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ

မန္တခလွား

လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထမှနော်ခသဆိုွားသ ွားပပီွားခနှောကော် စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ

တနသသ ရီ

The house was set on fire

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

သူ၏ ဘယော်ဘကော် လကော်ခမ

ော်ပ ော်လယော်သပတော် ၅၆x၅၇ န္ှ ော် ၁၁၁X၁၁၂ မန္တခလွား

မန္တခလွား

လမော်ွားခထ
အရပော်သ ွား

ဖပညော်ကကီွားဒ ို

ော်

ဖပညော်ကကီွားဒ ိုပမ ြို့နယော်၊

ဖပညော်ကကီွားတ

ဖပညော်ကကီွားခစ ွားနှောွား

နော်

အရပော်သ ွား

ရပ််ကကော်လိုခ ခရွား

၃၃X၃၄, ၈၇x၈၈,

အရပော်သ ွား

ခလ

ော်ွားလိုွားပမ ြို့

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပ ော်လယော်သပတော်

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပ ော်လယော်သပတော် ၅၂x၅၃ လမော်ွား၊ ၁၀၅

ခဒါ ော်ွားရှညော်ရွ ၊
ခလ

ော်ွားလိုပမ ြို့

ဖပညော်ကကီွားတ
နော်
ထ ွားဝယော်

မော်ွားဖမသ စညော်ပမ ြို့နယော် မန္တခလွား
ခအ

ခအ

ော်သ ွား သညော်။

ော်ွားကို ယူခဆ

ော်ပ ော်လယော်

လမော်ွား
အရပော်သ ွား

ော်ွားကို ယူခဆ

ော်ွားန္ှ ော် ရ ော်ဘတော်သိုို့ က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်သ ွား သညော်။

ခယ ခဒသ ခက ပမ ြို့၊ အမှတော် ၂ ရပော်ကကော် (ယ

ော် ပမစ ွားခက ွားရွ ) ၌ မတော်လ ၂၁ ရကော် ည ၁၀ နှောရီခလ ကော်တ ော်

စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက ရပော်ကကော်အတ ော်ွားရှ စ သ ော်ခက
၂၉၁

ခမ ော်စီ

မ

၆၆

အမညော်မသခသွား ၂၁-မတော်-၂၀၂၁

၂၁-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခနအမော်

ခယ ခဒသ၊ ခက ပမ ြို့

ကနို့ော်ခက

မခကွား

ော်ွား၌ စ နော်ွား ရနော်ဖပ ော်ဆ ော်မှု ကို ခဒသ မ ွားက

ကနို့ော်ကကော် ရ တပော်သ ွားမ ွားက ခသနတော်ဖေ ော်ဖပနော်လညော် ပစော် တော် သညော်။ ထိုို့ခကက

ော် အသကော် ၆၆ န္ှစော် ခဒေါ်မွှ စီမှ

ရ ော်ဘတော်၊ န္ိုို့အိုန္ှ ော် လကော်ခမ

ော် ခနရ တ ော် ပ

ော်ွားတိုို့၌ ခသနတော်က ညော်ဆ ထမှနော်ဒဏော်ရ မ ွား ခကက

ခသဆိုွား သညော်။
၂၉၂

ခေ ော်ခေ ော်

က ွား

၁၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၃

ခနမ ွား

က ွား

၂၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၄

မ ွားဟနော်ွားခက ော်

က ွား

၂၄

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၅

ထနော်ွားထနော်ွားခအ

က ွား

၁၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၆

မ ော်ွားသူခအ

က ွား

၃၉

ဦွားခအ

ော်ရှ ော်

မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၇

ေိုွား ယော်

က ွား

၃၀

ဦွားသကော်ဝ ော်ွား

မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၈

လှု ော်မ ွားထကော်

က ွား

၄၀

ဦွားသနော်ွားခေ ော်

မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၂၉၉

ခဘဘီစိုွားဖမ ော်

က ွား

၃၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

က ွား

၃၂

ဦွားစိုွားဖမ ော်

၃၀၀

ော်

ော်

ခေ ော်လ ော်ွားထိုကော် @
ခက

ော်ွားသ ွား

မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၁

Ingem Bo

က ွား

၂၀

ဦွားခက ော်ခက ော်ဦွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၂

ခေ ော်ကကီွား

က ွား

၁၈

ဦွားခမ

၃၀၃

ထနော်လ ော်ွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၄

မိုွားခက ော်ေ ော်

က ွား

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၅

ခအွား မော်ွားမိုွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၆

ဖမ ော်သနော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၇

ခအ

က ွား

၅၈

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

၃၀၈

ခဝလ ော်

ော်တ ော်

က ွား

ော်ဖမ ော်

မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားဖမသ စညော်၊

မော်ွားဖမသ စညော်၊

ဖမရညော်နန္ဒှော ရပော်ကကော်

ဖမရညော်နန္ဒှော ရပော်ကကော်

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ထနော်ွားထနော်ွားခအ

မန္တခလွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်သိုို့ ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ဖပညော်ကကီွားဒ ို

မန္တခလွား

ည ေကော် ပ ိုွားသိုို့ ခသနတော်က ညော်ထမှနော် ခသဆိုွား ရသညော်။

ညော်

ော်ွားသ ွား ခအ

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မော်ွားဖမသ စ

အရပော်သ ွား
ခက

မော်ွားဖမသ စ
ညော်

ော်ပ ော်လယော်သပတော်

မော်ွားဖမသ စညော်၊

မန္တခလွားပမ ြို့
မော်ွားဖမသ စညော်၊

ဖမရညော်နန္ဒှော ရပော်ကကော်

ဖမရညော်နန္ဒှော ရပော်ကကော်
JJ ၇၇/၂

မော်ွားဖမသ စ
ညော်

အရပော်သ ွား

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော်

ဖပညော်ကကီွားဒ ို

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် ဖပညော်ကကီွားဒ ို

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် ဖပညော်ကကီွားဒ ို

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခပါ ော်သိုို့က ညော်ထမှနော်ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားသညော်

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ပစော် ရ၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မော်ွားဖမသစစ
မနော်ဘ ဝ ော်
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

၄၉ လမော်ွား၊
တနော်ေိုွားနမော်အမော်ရ အနီွား
၅၄ လမော်ွားန္ှ ော်
ဖမမဉ္ဇှူလမော်ွား ခထ

ခအ

ော်ပ ော်လယော်

ခအ

ော်ပ ော်လယော်၊

ကနော်ကကီွားကိုနော် ခက ွားရွ

၁၁၄x၆၄ (က) လမော်ွား
၅၅ လမော်ွား၊ ၁၁၃

ော်

(က)လမော်ွား၊ ဘ/၁၂
၁၁၃x၁၁၄ လမော်ွား၊ ၇၇
လမော်ွား

မော်ွားဖမသ စ
ညော်

ော်၏အခလ

ော်ွားကို ဝ ော်သယော်စဉော် ပစော်သတော်

ရသူ။

ော်ွားပပီွား

မတော်လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွားပမ ြို့နယော်၌ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် တရ ွားစဆိုဖ
၃၀၉

ခဖပသနော်ွား

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၂၂ မတော် ၂၁

၄ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ကော်မခရ အက ဉော်ွား
ခထ

ခရွား

ော်

ပော်ခန္ှှော ော်ဖ

မနော်

ော်ွား ထ ွားရခသ

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ရပပီွား

ော်ွား ထ ွားရက က ကော်မခရ အက ဉော်ွားခထ

ကိုခဖပသမော်ွားသညော် ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၄) တ ော် အက ဉော်ွားခထ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခဖပသမော်ွားသညော် ဆီွား ခရ

ခဖပ ကက ွားခသ ော်လညော်ွား ကိုခဖပသမော်ွားတ ော် ဆီွား ခရ

ါခကက

ော်၌
ော်အတ ော်ွား၌

ော် ကယော်လနော်သ ွားသညော်ဟို ရမ ွားမှ

ါရှသညော်ဟို မကက ွားမခကက

ော်ွား မသ ွားစို န္ှ ော် နီွားစပော်သူတစော်ဦွား၏

ခဖပ ကက ွား ကော်အရ သရှရသညော်။

၃၁၀

၃၁၁

ဝ ော်ွားထနော်ွားဦွား

မော်ွားသ ခထွား

က ွား

က ွား

၂၅

၂၀

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၂၊ ၂၀၂၁

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁

မတော်လ ၂၂၊
၂၀၂၁
မတော်လ ၂၃၊
၂၀၂၁

မန္တခလွား
အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပ ော်လယော်ရပော်က ခအ

ော်ပ ော်လယော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ကော်
အရပော်သ ွား

မော်ွားဖမသ စညော်ပမ ြို့နယော်၊

မော်ွားဖမသ စ

မခနှောော်ဟရီလမော်ွား

ညော်

မတော်လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခန

ော်ွားအ နော်တ ော် မန္တခလွားပမ ြို့ ခအ

ော်ပ ော်လယော်ရပော်ကကော်အတ ော်ွားသိုို့

လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်၍ ခနအမော်မ ွားအ ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ရှ ခေ သညော်။ ထိုို့ခနှောကော်
၃၁၂

ော်မ ွား စော်

မ

၇

အမညော်မသခသွား ၂၃-မတော်-၂၀၂၁

၂၃-မတော်-၂၀၂၁ ခက

ော်ွားသ ွား

၅၂ ( )၊ ၁၀၅ x ၁၀၆

၅၂ ( )၊ ၁၀၅ x ၁၀၆

လမော်ွား၊ မန္တခလွား

လမော်ွား

မော်ွားဖမသ စ
ညော်

မ
မန္တခလွား

ော်မ ွား စော်တိုို့၏ အမော်ထသိုို့လညော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်ရှ ခေမှုမ ွား ဖပ လိုပော် ရ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားအ ွားလိုွား

ကကမော်ွားဖပ ော်ခပေါ်တ ော်စိုစညော်ွားထို ော် ို ော်ွားထ ွား ပပီွား ေ
န္ှစော်အရွယော် မ

ော်၏ ရ ော်

ော်တ ော်ွား၌ ထတော်လနို့ော်စ ထို ော်ခန ခသ အသကော် (၇)

ော်မ ွား စော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် သညော်။ ထိုို့အဖပ ော် အကိုဖေစော်သူ ကိုခက ော်န္ို ော်လ ော်ွားကိုလညော်ွား

ခသနတော်ဒ ော်ဖေ ော် ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ထိုကသိုို့ ပစော် တော်
ခဆွားရိုမခရ ကော်

၃၁၃

၃၁၄

သနော်ွားစိုွားဦွား
ခ ွားလ ော် ( )
မှုနော်ကကီွား

မတော်လ ၂၃၊

က ွား

အမညော်မသခသွား မတော်လ ၂၃၊ ၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသ

၂၃ မတော် ၂၁

၂၃ မတော် ၂၁

အမညော်မသ

၂၃-မတော်-၂၀၂၁

၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

၅၇ (က) ၁၀၃ (က)

မန္တခလွား

၁၀၆ လမော်ွား၊ ၅၂*၅၃
ကက ွား

ရမှုခကက

ော် မ

စစော်တပော်န္ှ ော် က ညော်က ဝတော်ထ ွားသညော် ရမ ွားက စကော်ဘီွားစီွားခနသူမ ွားကို စနော်ခ ေါ် ရ သနော်ွားစိုွားဦွားက

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွားပမ ြို့

မန္တခလွား

ဝေကော်ရ ော်အိုက ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

အရှနော်ဖမှ ော်ခမ

မန္တခလွားပမ ြို့

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

မန္တခလွားပမ ြို့

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

မန္တခလွားပမ ြို့

မန္တခလွား

ခနှောကော်ခက ဘကော်ကို ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် ရ သညော်။

မန္တခလွား

ခပါ ော်တ ော်ွားပို ော်ွားကို ခသနတော်မှနော် သညော်။
မ ကော်လိုွားန္ှ ော်ခဖ ခထ ကော်ကို ခသနတော်ထမှနော် သညော်။

လှညော်ကကညော်သညော်န္ှ ော် သူ၏ လကော်ခမ

ော်ွားန္ှ ော် ရ ော်ဘတော်ကို ခသနတော်ပစော် တော် ရ၊ က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

ထ ွားဝယော်၊
၃၁၅

(ကို) ေ ော်

က ွား

၃၄

ခက ကော်ခမ ော်ရပော်၊
ခထ

၃၁၆
၃၁၇

ခဝယထကော်န္ို ော် ( )
ေိုွားသ ွား
မိုွားထကော်ဝို ော်ွား

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၃-မတော်-၂၀၂၁

၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၁၅

အမညော်မသ

၂၃-မတော်-၂၀၂၁

၂၃-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
၆၆x၆၇၊ မခနှောော်ဟလီ

ေိုွားထီွား

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၄-မတော်-၂၀၂၁

၂၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၁၉

ကကညော်ဆကော်လှု ော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၂၄-မတော်-၂၀၂၁

၂၄-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ရပော်ကကော်ထတ ော်

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခတ

ခနလ ော်ွားခထွား ( )
အမော်စ ဒစော်

ော်ွားန္ှ ော်လ သညော် စစော်က ွား၏ ဝ ော်တိုကော်ဖ

ော်အနီွား

၃၁၈

၃၂၀

ကကပော်စ ဖပ ော် ရပော်

စနော်ပနော်ွားလမော်ွား
စဖပ ရပော်ကကော်

ော်ကကီွား (ကသ )

ခက ကော်ပနော်ွား
ခတ

ော်ွား

ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

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

က ွား

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ခက

မိုွားညှ ော်ွား

က

ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ော်သခဖပ ရပော်ကကော် မိုွားညှ ော်ွား

က

ော်

အစ အမော်ထမှနော်က ဆိုွား

၃၂၃

မ ော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား ( )
ကိုကိုလ ွား

၃၂၄

စိုွားန္ို ော်ထနော်ွား

က ွား

၃၂၅

ဝ ော်ွားခဆ

က ွား

၄၁

ော်ွားသ ွား မိုွားဒါစို တတ ွား
မိုွားဒါစို တတ ွား

ခအ

ော်မ ွား စော်မှ

ော် လမော်ွားမှ ပ ော် အသကော်ဆိုွားပါွားသ ွား သညော်။

ော်ွားကို

ရပပီွား ခသဆိုွား သညော်။

၃၂၆
၃၂၇

လ ော်ွားထကော်
ရနော်ခအ

က ွား

ော် ( )

ပေ ွားဖပညော်

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ ခက

က ွား

၁၉

ဦွားစနော်ထနော်ွား

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ Servant

မိုွားဒါစို တတ ွား

ခအ

ော်သခဖပ ရပော်ကကော် မိုွားညှ ော်ွား

ော်ွားသ ွား ဖေှူ

ဖေှူ

က

ော်

ပ ူွား

အစ အမော်ထမှနော်က ဆိုွား
ဆီွားအမော်ထမှနော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား
၃၂၈

တိုွားခေ ော်ခအ

ော်

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

(CDM
၃၂၉

ခေ ော်ဝ ော်ွားခမ

၃၃၀

ခအ

၃၃၁

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော် ို ော်စိုွားသူ

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

၄၄

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ဦွားတ ော်ထနော်ွား

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သနော်ွားစိုွားလ ော်ွား ( )
သနော်ွားလှ

၃၃၂

အမညော်မသ

၃၃၃

ခအ

၃၃၄

ော်သူထနော်ွား

မ ွားမ ော်ွားခအ

ော် ( )

ေိုွားကိုလ ွား

က ွား

၃၂

ခတ

အမှတော် (၄၅၁)၊

ော်ဒ ို

ခရွှေဟသသ ၉ လမော်ွား၊

crackdown

က ွား

၃၃

ဦွားသနော်ွားပီ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

တမူွား

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၅-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၁၀၇ တော်ခဟ

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခပါ ော်ကိုထမှနော်ပပီွား ခသွားထကော်လနော်သဖေ ော်က ဆိုွား

စစော်ကို ော်ွား

ဝမော်ွားဗိုကော်ကခနခနှောကော်ခက အထခေ ကော်မှနော်ပပီွားက ဆိုွား

ရနော်ကိုနော်

ညသပတော်တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားခသနတော်မှနော်၍က ဆိုွား

ပ ူွား

အစ အမော်ထမှနော်က ဆိုွား

၁၀၄ ရပော်ကကော်
တမူွား
အမှတော်(၉၀၃)၊

၃၃၅

န္ို ော်ရလ ော်ွား

ော်ွားအနီွား ဖမတော်သီရလမော်ွား၊ (၁၀၇) ခတ

ော်ဒ ို

ရပော်ကကော်။
၃၃၆

ရဝ ော်ွား

၃၃၇

ခအ

၃၃၈

မ ော်ွားဖမတော်ပို ော်

ော်မိုွား

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၂၅-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၆ မတော် ၂၁

၂၆ မတော် ၂၁

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၂၆-မတော်-၂၀၂

အရပော်သ ွား

ခက ကော်တ ါ

ခက ကော်တ ါွား

းွား

ခဖမ ကော်ဒ ို

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ပမတော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ပမတော်

ပမတော်

တ သသ ရီ

ခငော်ခငော်စ်းှိို (ခ) လ အှိဆ ဘီ ှ ဖ အှိ ော်တင
ွ ရ
ော် ှိဖ
ှ စဉ် အကက ော််းေကော်စစော်အို ော်စို တ ော်သ ်း
ဖသ တော်ဖေငေ့ော် စော်ခတော် ဖ
ှု ကက ငေ့ော် ဖသဆံ်းို ခသ
ေ့ ညော်။

၃၃၉

ခငော်ခငော်စ်းှိို (ခ)
လ အှိဆ ဘီ

မ

၃၂

အမညော်မသ

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၃၄၀

မ ွားခအ

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပမတော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

၃၄၁

အ က ဦွား

က ွား

၁၈

အမညော်မသ

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပမတော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

၃၄၂

ခအ

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၆ မတော် ၂၁

၂၆ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ပမတော်

ခအ

ော်မ သလ ရပော်ကကော် ပမတော်

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 ော်ရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

He was shot while going to work

က ွား

၃၈

အမညော်မသ

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဆတော်ဖေှူ

မခကွား

က ွား

၃၂

၂၆-မတော်-၂၀၂၁

၂၆-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခဖ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

၃၄၄

ော်

ော်ခအ

ော်

လှု ော်ခေ ော်ဝ ော်ွား ( )
လှု ော်ခက ော်

၃၄၅

ခအ

ော်ထနော်ွားခအွား

၃၄၆

ဖမတော် ို ော်

က ွား

၃၄၇

စော်ကို

က ွား

၃၇

၁

အရပော်သ ွား

ဆတော်ဖေှူသပတော်
ခလှ ော်က ွားလမော်ွား၊
ိုဝါက ွား တော်

ခရွှေဟသသ (၉)လမော်ွား၊
(၁၀၄)ရပော်ကကော်

သ ခကတ သပတော်
(၈)ရပော်ကကော်၊
သ ခကတ

မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် နှောွားထ ော်ကို ပစော် တော်ဖ

(၈)ရပော်ကကော်

ရပပီွား မန္တခလွား ခဆွားရိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် မတော်လ

၂၇ ရကော်ခနို့၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။
ကော်ခထ ကော်ကို သိုွားကကမော်ပစော် တော်ဖ

အမှတော် ၃၅၆၊
ဖမနန္ဒှော(၂)လမော်ွား၊

ော်ွား

ော်ွား

်း၏

ရပပီွား က ဆိုွား သညော်။

၃၄၈

အ န္ိုွား

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ေ ော်မ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခဖမ ကော်ဒ ိုတတ ွား

၃၅၀

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သလ ော်

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက

၃၅၂
၃၅၃
၃၅၄

ရတနှောပို (၈)လမော်ွား၊

သ ခကတ

၃၄၉

၃၅၁

အမှတော်(၉၃၆)၊

(၈)ရပော်ကကော်၊

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

သလ ော်

ရနော်ကိုနော်

(၉)ရပော်ကကော်

ပမ ြို့မခတ

ော်ရပော်

မလ ူွားစ ွားခသ ကော်ဆို ော်၊

Maung Hti San

က ွား

Wan Phi Tun

၁၉

ော်ွားသ ွား TGKN strike

ဖပညော်သ ယ လမော်ွား၊

သကသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

တ ော်လှ
သနို့ော်ေ ော်ထနော်ွား @
Wet Poe
စော်ဘိုဘိုပ မော်ွား

က ွား

၄၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

သလ ော်

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

စမော်ွားခ

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပမ ြို့မခတ

ော်ရပော်

ော်ွား

စမော်ွားခ

အ ော်ွားစနော်
သပတော်လမော်ွားခကက

သလ ော်

ော်ွား

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်
ော်ွား

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

၃၅၅

ခတေ ထနော်ွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၅၆

ခေ ော်ခလွား

က ွား

၄၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၂၁

ဦွားဝ ော်ွားထနော်ွား

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်၊ ခေ ကနော်

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မရမော်ွားကိုနော်ွားသပတော်

မရမော်ွားကိုနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ခနအမော်

မရမော်ွားကိုနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

မရမော်ွားကိုနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

၃၅၇
၃၅၈

စော်လ ော်ွားသူ
သူရ ( )
သနော်ွားဝ ော်ွားထိုကော်

သပတော်လမော်ွားခကက

ော်ွား

အ ော်ွားစနော်
သပတော်လမော်ွားခကက

ော်ွား

ခအ

ော်ွား

ော်ဆနော်ွားခက

တော် တ ါွားအနီွား

၃၅၉

ခဝလို

က ွား

၃၆၀

ဥမမ ရှနော်

မ

၄၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၆၁

သကော်န္ို ော်ဦွား

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ကမ ကသယော်ရပော်

ဒလ

ရနော်ကိုနော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က နော်စစော်သ ွား ရပော်ကကော် ဒလ

ရနော်ကိုနော်

၃၆၂
၃၆၃

ရဖမတော်သူ ( )
ခရ မော်ွား
ခက ော်ထကော်ခအ
( ) ေိုွားဓမမ

ော်

(၁)ရပော်ကကော်၊
(၁၁)လမော်ွား

တပော်အရ ရှ

Crackdown in

(၁)ရပော်ကကော်၊

ခဟ

house

ပမ ြို့ခဟ

ော်ွား

ော်ွား (၆)လမော်ွား

၃၆၄

ဝ ော်ွားဖမ ော်

က ွား

၄၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က နော်စစော်သ ွား ရပော်ကကော် ဒလ

ရနော်ကိုနော်

၃၆၅

ခအ

ော်ေ ော်ဖမ ော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၁၁/၁၄ ရပော်

ဒလ

ရနော်ကိုနော်

၃၆၆

ခဝယမ ော်ွားထ ော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

တပ ော်ခရွှေထီွား ရပော်ကကော် ဒလ

ရနော်ကိုနော်

က ွား

၄၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ဒလ

ရနော်ကိုနော်

၃၆၇

ခက ော်ခေ မ ော်ွား @
Na Ee

ပါွားဖပ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွား သညော်။

(ရဝမော်အမ ွားသ ွား )

ခရတပော်သ ွား
ခဟ

ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။
ခဒေါ်ဥမမ ရှနော်သညော် ခနအမော်၌ ရှခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်သ ွားမ ွား ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်မှုခကက
က ညော်ထမှနော်၍ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို

၁၀၅ လမော်ွား၊
၃၆၈

စို ော်ွားခဝယ

က ွား

၁၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ဖမနော်မ မီွားရထ ွား
ရပော်ကကော်

၃၆၉

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၇၀

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၇၁

ဝ ော်ွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၇၂

ခဝေ ော်

က ွား

၃၅

ဦွားသနော်ွားလှ

27-Mar-21

27-Mar-21

၃၇၃

ဖမ ော်ထနော်ွားခအ

က ွား

၄၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၇၄

ပနော်ွားအဖေှူ

မ

၁၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၃၇၅

ထနော်ွားန္ို ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၃၇၆

ေိုွားလဖပညော်

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၃၇၇

အမညော်မသ

အမညော်မသ
က ွား
က ွား

၃၇၈
၃၇၉

ော်

ပေ ွားသနို့ော်ခဝ
(ခဒါကော်တ )
ပ မော်ွားမ ော်ွားစိုွား
( )မ ော်ွားမ ော်ွား

၂၇-မတော်-၂၀၂

Tourist
Guide

ော်ညနို့ော်

ရနော်ကိုနော်

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်
ခတ

ော်ဥကက

လ ပ

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

လှု ော်၊ သလ ော် သပတော်

လှု ော်ပမ ြို့နယော်

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ခည

ော်ဦွား

ခည

ော်ွားဦွား

မန္တခလွား

ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ခည

ော်ဦွား

ခည

ော်ွားဦွား

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

နတဖလ်းတှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း ှိတထလ
ီ ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သီရှိ ဂသလ ရ ော်ကက
ွ အ
ော် တွင်းော် စစော်အို ော်စို လကော် ကော်ကင
ှိို ော်
တ ော်ေွြို့က အှိ ော်ဖ ေါ်ထတ
ှိ ကော်၍ ဖသ တော်ဖေငေ့ော် စော်ခတော် ဖ
ှု ကက ငေ့ော် ၁၄ နှစော်အရွ ယော်
်းော် အှိဖေြူသညော်
ရငော်ဘတော်ကှိို က ညော်ထှိ ှ ပော် ီ်း ဖသဆံ်းို ခသ
ေ့ ညော်။

မတထီလ

မန္တခလွား

မတထီလ သပတော်

မတထီလ

မန္တခလွား

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မတထီလ

မန္တခလွား

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မတထီလ

မန္တခလွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဆရ ဝနော်

ဝမော်ွားတ ော်ွား

မန္တခလွား

လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဝမော်ွားတ ော်ွား

မန္တခလွား

ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထမှနော်က ဆိုွား

ရဝနော်ထမော်ွားဟ

ခက ကော်ပနော်ွား

ခးး

ခတ

မန္တခလွား

ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ဆီွားအမော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ဝ ော်ွားခေ ော်

က ွား

၄၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၃၈၁

ဝ ော်ွားမ ွားဦွား

က ွား

၂၅

ဦွားခမ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်

ော်နီယ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်

ော်နီယ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ခက ော်ဝ ော်ွားခမ
( ) ခက ော်ကို

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ရနော်ကိုနော်

၃၈၀

၃၈၂

အမော်တ ော်က ညော်ထမှနော်

သူမခနအမော်အတ ော်ွား

၁

အရပော်သ ွား

ယိုေနဥယ ဉော်

မ သလ ခတ

ော်ဝ ော်ွား

ော်ွား
Taunnout village

ော်ွား

ခက ကော်ပနော်ွား
ခတ

ော်ွား

ော်
က ွား

(Bighuka)
၃၈၃

ရ ေ လ ော်ွား

က ွား

၃၆

19x81 near

၃၈၄

လ ော်ွားလ ော်ွား

က ွား

၃၈၅

သီဟခက ော်

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၃၈၆

ဟနော်ွားထကော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

၃၈၇

ဟနော်ွားမ ော်ွားသမော်ွား

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

မန္တခလွား

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

ော်ွားသ ွား အနီွားစ နော်ွား
အနီွားစ နော်ွား

၃၈၈

ရေ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၂၂

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 ညော်ထက က ဆိုွားသ ွားသညော်။

၃၉၀

ခအ

ော်ထဋော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အနီွားစ နော်ွား

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

မန္တခလွား

ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၃၉၁

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အနီွားစ နော်ွား

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

မန္တခလွား

ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၃၉၂

စှိ်းို ရီ

မ

၅၃

ဦွားသနော်ွားလှု ော်

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အနီွားစ နော်ွား

ဖပ ော်ဦွားလ ော်

မန္တခလွား

၃၉၃

ရရ ော်ခအ

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်

မန္တခလွား

၃၉၄

ခစ ကက ော်

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်

မန္တခလွား

၃၉၅

ှိ်းို ်းှိို လှုင
ှိ ော် (ခ)
ဘိုတဆ
ော် ံို

မ

၄၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

စညော်သူ

က ွား

၄၈

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်သပတော်

ခရွှေ ူ (၁၉) ရပော်ကကော်

က ွား

၃၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်သပတော်

ခ ါ ော်ွားခကြို့ဘ ွားရပော်

၃၉၆

၃၉၇

ော်

ခက ော်ထနော်ွားခအ

မိုွားကိုတော်သပတော်

အနီွားစ နော်ွား

ပနော်ွားမခက ွားရွ သစော်

( ) ကျွကကီွား

ခသဆိုွား သ ွား သညော်။ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူမှ စစော်ဗိုလော်ဖေစော်သညော်ဟို သရသညော်။

မိုွားကိုတော်

ခဒေါ်မိုွားမိုွားလှု ော် ( ) ဘိုတော်ဆိုမှ စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဆနို့ော်က ော်ကနို့ော်ကကော်ဆန္ဒဖပ ခသ မိုွားကိုတော်ပမ ြို့သပတော်တ ော်

(အခနှောကော်ပို မန္တခလွား

ပါဝ ော်၍ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ

ော်ွား)

ော်

ခဒေါ်စိုွားရီသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ လကော်ပါွားခစတပော်သ ွား မ ွားမှ ရမော်ွားသနော်ွား ပစော် တော် ခသ က ညော်ဆထမှနော်၍

မိုွားကိုတော်

ော်ွားမှုခကက

ော် ခသနတော်က ညော်ဆထမှနော်က

ထိုဒဏော်ရ ဖေ ော် ခသဆိုွား သညော်။
မန္တခလွား

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့သပတော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

(အခနှောကော်ပို မန္တခလွား

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့သပတော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့သပတော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့သပတော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပေ

ော်ွားမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

(အခရှြို့ပို ော်ွား )
မိုွားကိုတော်
ော်ွား)
မိုွားကိုတော်

၃၉၈

ခအ

ော်ပို ော်စိုွား

က ွား

၃၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်သပတော်

ရနော်ကကီွားခအ

ော်ရပော်ကကော် (အခနှောကော်ပို မန္တခလွား
ော်ွား)
မိုွားကိုတော်

၃၉၉

သနော်ွားတိုွားခဝ

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုွားကိုတော်သပတော်

ခအ

ော်သို ရပော်ကကော်

(အခနှောကော်ပို မန္တခလွား
ော်ွား)

၄၀၀

ခဝခမ

၄၀၁

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုနော်ွားပ ော်ရွ

စဉော်ကို ော်

မန္တခလွား

တ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၅၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

မိုနော်ွားပ ော်ွားရွ

စဉော်ကို ော်

မန္တခလွား

ခပါ ော်တ ော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

၄၀၂

ခစ (ဦွား)

က ွား

၄၈

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၅/၆ ရပော်ကကော်သပတော်

(၂)ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။ (အခနှောကော်ေကော်မှ )

၄၀၃

ခသ

က ွား

၄၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၅/၆ ရပော်ကကော်သပတော်

(၂)ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။ (အခနှောကော်ေကော်မှ )

၄၀၄

မ ွားန္ို ော် (ဦွား)

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၅/၆ ရပော်ကကော်သပတော်

(၁)ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။ (အခနှောကော်ေကော်မှ )

၄၀၅

ဟနော်ွားဝ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၁၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ရှ ွားခတ ရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။ (အခနှောကော်ေကော်မှ )

၄၀၆

ထနော်ွားရ ော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

Gyokepin village

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

၄၀၇

ခက ော်ခက ော်န္ို ော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွားန္ို ော်ဦွား (ဦွား)

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ဘိုရ ွားလမော်ွား၊ ၁၂
ရပော်ကကော်
ဘိုရ ွားလမော်ွား၊ ၁၂
ရပော်ကကော်
ဖမ ော်ွားခ သပတော်

၄၀၈

ခနှော ော်ခနှော ော် ( )
မိုဟ မကော်အလီ

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အမရပူရ သပတော်

၄၀၉

စော်ေူွားသူ

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အမရပူရ သပတော်

၄၁၀

စော်သကော်ဦွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

အမရပူရ သပတော်

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၄၁၁

ခက ော်ခ ွား

၄၁၂

ေ နညော်ခအ

၄၁၃

က ွား
ော်

အီဗရ ဟ ော် ( )
မ ွားခေ ော်ခအ

ော်

BoneOke village
Tharlayswa ward,
Ngal Toe
ခတ

ော်ကကီွားရွ

(၈)လမော်ွား၊
ကမော်ွားခမွှွားရပော်ကကော်

အရပော်သ ွား

ပန္နခတ ော်ရပော်ကကော်

အမရပူရ

မန္တခလွား

အမရပူရ

မန္တခလွား

အမရပူရ

မန္တခလွား

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ခက

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပမတော်ပမ ြို့ သပတော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပမတော်ပမ ြို့ သပတော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

ော်ွားခရှြို့တ ော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

၄၁၄

အမညော်မသ

၄၁၅

ခေ ော်မ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ခသ

၄၁၆

ထူွားဖမတော်ဝ ော်ွား

က ွား

၁၃

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခရွှေဘို သပတော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အမော်၌ ရှခနစဉော် ပစော် တော်ဖ

၄၁၇

ကို ကကော်

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခရွှေဘို သပတော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

၄၁၈

ခက

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခရွှေဘို သပတော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

၄၁၉

ေ ော်လ ော်ထနော်ွား

က ွား

၂၀

ဦွားခအွားသနော်ွား

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ခရွှေဘို သပတော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ကို ော်ွား သပတော်

စစော်ကို ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရသညော်။

စစော်ကို ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

၄၂၀

ော်ွားခက

ော်ွား

ပေ ွားခဝတိုွား ( )
ခဘ ော်ခဘ ော်

ော်ွား သပတော်

ခရွှေေ ော်ခယ ော်ရပော်ကကော်

ော်ွား တနသသ ရီ
ော်ွား

ရ၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၄၂၁

အ က

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ကို ော်ွား သပတော်

၄၂၂

ထနော်ွားဦွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

၄၂၃

ခက ော်သနော်ွား

က ွား

၄၅

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

၄၂၄

ေိုွား မော်ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

၄၂၅

အမညော်မသ

က ွား

၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပိုသမော် သပတော်

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပိုသမော် သပတော်

၄၂၆

၄၂၇
၄၂၈

မော်ွားခဖမခက ော်
ထကော်ဖမကော်သ ော် ( )
သ လဟ ွား
ခဝလ ော်ဦွား

ယ ော်ွားမ ပ ော်န္ှ ော်
ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား သပတော်

သဗ ရွ

ခက ခသ

ဒိုနော်ွားခတ ရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

းွား

၄၂၉

မ ွားဟနော်

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၄၃၀

ဝသိုနော်စိုွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၄၃၁

လ ော်ကို

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

၄၃၂

နနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဒိုကော်ဦွား သပတော်

၄၃၃

ေိုွားလိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဒိုကော်ဦွား သပတော်

၄၃၄

ခက

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အ ော်

မိုွားည

၄၃၅

ော်ွားဖမတော်သူ

ခက ော်သူရခအ

ော်

( )ခက ော်ခက ော်

၄၃၆

ခစ ခရ

၄၃၇

မ ော်ွားသနော်ို့ော်

ော်

ခက

၄၃၈

ရထကော်ခနှောော်

ော်နီယ

က ွား

၄၅

ဦွားခအ

ော်ဖမ ော်

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၅၂

ဦွားခစ ခစွားတ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား
ခက

မို ော်မ ော်ွားခနှော ော် ( )

ော်ွားသ ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ပိုသမော် သပတော်
ဘူတ ခအ

ော်သခဖပလ

မော်ွား
ဘူတ ခအ

ော်သခဖပလ

မော်ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်
ပစော် တော် ရသညော်
လမော်ွားခပေါ်တ ော်
ပစော် တော် ရသညော်

(၆) ရပော်ကကော်၊
ဆညော်ခဖမ

ော်ွားလမော်ွား၊

မိုွားည
ပန္ယော်ကိုနော်ွား
ေဒို

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

ဒိုကော်ဦွား

ပ ူွား

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

ဒိုကော်ဦွား

ပ ူွား

လညော်ပ ော်ွားတ ော်က ညော်ထ က ဆိုွားသညော်။

မိုွားည

ပ ူွား

ခနအမော်အခရှြို့တ ော် ပစော် တော်ဖ

ပ ူွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ခက ကော်တ ါ
းွား
ခက ကော်တ ါ
းွား

ော်ွား

ရပပီွား ဆီွားအမော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

လ ွားရှုွား

ရှမော်ွား

ော်ွားသ ွား

(ဥပခဒ

Ta-ang Legal Aid

ခနှောကော်ဆိုွားန္ှစော်

office

ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

)
၄၃၉

စို ော်ွားလှထနော်ွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

လ ွားရှုွား

ရှမော်ွား

၄၄၀

ထနော်ွားတ ော် ို ော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

လ ွားရှုွား

ရှမော်ွား
စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားကို လ ွားရှုွားပမ ြို့၌ ပ မော်ွား မော်ွားစ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော် သပတော်စစော်ခကက

၄၄၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မ

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

လ ွားရှုွား

လ ွားရှုွား

အကကမော်ွားေကော် ရ၊ စစော်တပော် န္ှ ော် ဖပညော်သူူ့စစော်တိုို့မှ ပစော် တော်ပေ

ရှမော်ွား

ခသဆိုွား ရဖ
အခလ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် သူမ၏ ၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားဖပနော်မရ ခပ။

၄၄၂

ကိုမ ော်ွားန္ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူ

မခကွား

ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၄၄၃

မ ော်ွားခေ ော်ခထွား

က ွား

၃၈

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ပ ော်ဖေှူ

မခကွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

၄၄၄

ဝ ော်ွားခက ော်စိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဟိုပ ော်

က

ော်

၄၄၅

ခရွှေဖမ ော်

မ

၃၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ဗနော်ွားခမ ော်

က

ော်

၄၄၆

သ ဖဇ
ော် ေ့ ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ေ ွားကနို့ော်

က

ော်

၄၄၇

ခအ

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ကော်ထို

မနော်

ော်ညီခထွား

တော်ကိုနော်ွားရပော်ကကော်
ဗနော်ွားခမ ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထက ခသဆိုွားသ ွားသညော်။

ော်ွားမှုခကက

ော်ွားကို

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်က

ော်ွားကို စစော်က ွားဖေ ော်တ ော်ခဆ

ော်သ ွား က

၄၄၈

ခဝလ ော်ွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ကော်ထို

မနော်

မတော်လ (၂၇) ရကော်ခနို့၌ မခအွားဖမတော်သူသညော် သူမ၏အမော်ခရှြို့၌ ကစ ွားခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
လကော်ပါွားခစ တပော်သ ွား မ ွားက ရပော်ကကော်အတ ော်ွား လှညော်လညော်၍ ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် စဉော်

သို ဝတီ
၄၄၉

ခအွားဖမတော်သူ

မ

၁၁

ဦွားစိုွားဦွား

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂ ခက
၁

ော်ွားသ ွား

(Grade 5)

အထကော်တနော်ွားခက

ခမ ော်လပမ ော်

ော်

းွား၊

ဘယော်ဘကော်နှောွားထ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ ခနှောကော် တစော်နှောရီ နို့ော် အကက တ ော် ခသဆိုွားသ ွား ဖ
ခမ ော်လပမ ော် မနော်

“သူတိုို့အလှညော်ခတ ဖမနော်ဖမနော် ဖပနော်ခရ ကော်ပါခစလိုို့ ဆိုခတ

ဒို ော်ွားဝနော်က ော်ွားရပော်ကကော်

ော်ွား ဖေစော်သညော်။

“ကျွနော်မ သမီွားကို သတော်သ ွားတ စစော်သ ွားခတကို ဖပနော်ကလစ ွားခ န္ို ော်စမော်ွား ကျွနော်မမှ မရှပါဘူွား။ ”
မခအွားဖမတော်သူ၏ မ

ော်ွားရိုကလရ ော် ဘ မှ မတတော်န္ို ော်ဘူွား။ ” ဟို

ော် ခဒေါ်တိုွားတိုွားလ ော်က သမီွား ယော်ဆိုွားပါွား ရမှုန္ှ ော်ပတော်သကော်၍ စ ွား ကော်ကို

ထိုတော်ခေ ော် သညော်။
၄၅၀

ဝ ော်ွားစိုွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၄၅၁

ရရ ော်ခနှော ော်

၁၅

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၄၅၂

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၄၅၃

အမညော်မသ

၄၅၄

သခမ

၄၅၅

ရှနော်ွားထကော်ခအ

ော်ခမ

ော်

ဒို ော်ွားဝ ော်ွားက ော်ွားသပတော်

ခမ ော်လပမ ော်

မနော်

ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မူဆယော်

ရှမော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မူဆယော်

ရှမော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

မူဆယော်

ရှမော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော် ရ သညော်။

ပ ူွား

ပ ူွား

ဒိုကော်ဦွား

ပ ူွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

တပော်ကိုနော်ွားသပတော်

တပော်ကိုနော်ွား

ခနဖပညော်ခတ ော်

ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခက

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

က ွား

၂၇

ဦွားတ ော်ရှနော်ွား

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ /

အ ော်
ော်

ော်ွားသ ွား

(ABSFU)
ော်နီယ

အန္ိုပည ရှ ော်
၄၅၆

ခအ

ော်ေ ော်ပေ ွား

က ွား

၄၅၇

ခအ

ော်မ ွားသ ော်

၄၅၈

ေူဆယော်

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

ခက ော်သူရ

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

၄၅၉

ခက ော်သီဟ

က ွား

၄၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

၄၆၀

ခေ ော်လ ော်ွားခမ

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ခက

၄၆၁

မ ော်ွားလ ော်ဦွား

က ွား

၃၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

ော်

၁၈

ိုွားသမ ွား

ဒို ော်ွားဝ ော်ွားက ော်ွား

ပခဒသ ရပော်ကကော်၊

ပ ူွား သပတော်

ဘိုရ ွားကကီွား

ခက ကော်ခဖမ

ော်ွားသပ

တော် (တ ခမ)

ခမှ ော်အ ော်ွားရွ

န္ှ ော်ွားဆီပမ ော်လမော်ွား၊ ၅၃
ရပော်ကကော်

ော်ွားဆရ

မန္တခလွား အီဒီယူ

Warpoe village,

သပတော်

BEPS

စဉော်ကူ

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ဗိုွားဖေ ော် တိုကော် ိုကော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား က ဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွားသပတော် (၁၉
လမော်ွား၊ ၈၉န္ှ ော် ၉၀

ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား စစော်တပော်မှ ယူခဆ

ော်သ ွား သညော်။

ကက ွား)
၄၆၂

မ ွားခအွား ( )
စော်ကိုကို

က ွား

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

၄၆၃

ခအွားကို

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁ ဖပညော်သူ

၄၆၄

ခှိင
ို ဇ
ော် ငော်ထွ ်းော်

မ

၂၁

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၅၉ လမော်ွား၊ မခနှောော်ဟရီ
front of Mintaleikin
monesty
ခက ခသ

ော်ွား သပတော်

ဖရွှေဖ ညော်သ ရ ော်ကက
ွ ော် ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

ရ ော်ဘတော်ကို ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် မီွားရှုြို့ဖ

ော်ွား

ရ၍ က ဆိုွား

တော်လ (၂၇) ရကော်ဖ က
ော်
က
ော် ေ့ ငော်ဖရ်း ဆနဒထတ
ို ဖ
ော် ေ ော်ဖ စဉ် စစော်တ ော် ရေ့ က
ေ့ ဖက ဖ
ေ့ သ ငော််းပ ှိ ြို့ ှ စစော်အ ဏ ရှငဆ
အကက ော််းေကော်ပေှိ ခွင်းော် ပ ီ်း စော်ခတော် ှု ်း ဖ လို ော်ခသ
ော် တွကော် ပငှိ ော််းခ ော််းစွ ဆနဒဖ ဖ သညေ့ော် ခှိင
ို ဇ
ော် ငော်ထွ ်းော် ှ
ေ့ ညေ့အ
က ညော်ဆထ
ံ ှိ ှ ခ
ော် ပေ့ ီ်း ဖသဆံ်းို ခသ
ေ့ ညော်။

၄၆၅

တ ော်ဝ ော်ွားထနော်ွား (ဦွား)

က ွား

၄၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ခက ခသ

ော်ွား သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ ရပော်ကကော်

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၆

ရနော်ပို ော်ဦွား (ကို)

က ွား

၁၇

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ခက ခသ

ော်ွား သပတော်

ခရွှေဖပညော်သ ရပော်ကကော်

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

၄၆၇

ရထကော် (ကို)

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

ခက ခသ

ော်ွား သပတော်

ခအ

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

၂၇-မတော်-၂၀၂၁

မန္တခလွား

မန္တခလွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၆၈

ခဒါကော်တ
သီဟတ ော်ထနော်ွား

လမော်ွား၊ ၈၃/၈၄ ကက ွား

၄၆၉

ဘိုွားခအ

၄၇၀

စိုွားမိုွား

က ွား

၄၇၁

ဟနော်ွားထကော်န္ို ော်

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၇၂

သ ွားကို

က ွား

၁၇

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၇၃

ခမ

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၇၄
၄၇၅
၄၇၆

ော်

မန္တခလွားသပတော်၊ ၄၂

ော်ခမ

ော်

ခေ ော်ခေ ော်ခထွား ( )
မိုဟ မကော်အေီ နော်ွား
သကော်ေိုနော်ွားခနှော ော်
ခအ

ော်ခက ော်ဖမ ော်

( ) ခမ

ော်ခက ော်

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၁ လမော်ွား၊ ၉၀x၉၁
လမော်ွားသပတော်
၈၉ လမော်ွားန္ှ ော် ၁၉ လမော်ွား
၈၇လမော်ွား၊ ၃၅x၃၆
ကက ွား
၈၀ လမော်ွားန္ှ ော် ၄၁
လမော်ွားသပတော်
၃၈ လမော်ွား၊ ၇၀x၇၁
လမော်ွားသပတော်
၈၂ လမော်ွား၊ ၂၇x၂၈
လမော်ွားကက ွား
၃၅x၈၅ ခဒါ ော်
၁၂၅ လမော်ူ၊ ၆၂x၆၃
လမော်ွားကက ွား

ော်သို ရပော်ကကော်

၄၇၇

ခက ော်ေ ော်ထနော်ွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၃၄x၈၉ လမော်ွားသပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၇၈

မ ွားသကော်

က ွား

၄၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၈၀x၁၀ လမော်ွားသပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၇၉

ဖပညော်ပေ ွားခအ

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၄ ( ) လမော်ွား၊ ၁၂၂

မန္တခလွား

မန္တခလွား

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၈၀x၂၀ လမော်ွားသပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

တတော်ပီခကြို့

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၈၀

ော်

ဖပညော်ပေ ွားသနို့ော် ( )
က နော်ခက

ော်ွား

၂၇ -

၄၈၁

သကော်ခဝခဝလှု ော်

မ

၃၀

အမညော်မသ

၂၇ -မတော်-၂၀၂၁

၄၈၂

သူရနော်ထနော်ွား

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၈၃

ထကော်ဖမကော်ခက ော်

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၈၄

မ ွားကို

က ွား

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၆၂ လမော်ွား ၁၁၇x၁၁၈

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၈၅

မ ွားမ ော်ွား

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၃၄x၆၃(က) ခဒါ ော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၈၆

ခေ ော်မ ော်ွားသနော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၉ လမော်ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၈၇

ဘကကီွားခအ

က ွား

၄၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၃၁ လမော်ွား၊ ၇၇x၇၈

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

အမရပူရ

မန္တခလွား

၄၈၈
၄၈၉

ဟနော်ွားသနို့ော်
ရနော်ခနှော ော် ( )
ခက ော်ခက ော်

ော်

မတော်-၂၀၂၁

က ွား

၁၈

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၆၂ လမော်ွား၊
သစော်ခတ ော်ရိုွားအနီွား
မစိုွားရမော်တိုကော်သစော်
၈၉x၄၁

တမမဝတီ အထက (၃)
ခရှြို့
အမရပူရ သပတော်

ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် လကော်ခမ

ော်ွားတိုို့တ ော် က ဉော်ဆထမှနော်ဒါဏော်ရ ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားကို စစော်တပော်မှ ယူခဆ

ော်သ ွား သညော်။

၄၉၀

ခဝပေ ွားခအ

က ွား

၁၅

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အမရပူရ သပတော်

အမရပူရ

မန္တခလွား

၄၉၁

ခက ော်မ ော်ွားလတော်

ော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၅x၁၂၂ သပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၉၂

မ ော်ွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၁x၈၆ လမော်ွားသပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၉၃

ခဝပေ ွားထကော်န္ို ော်

က ွား

၂၅

ဦွားခမ

ော်န္ို ော်

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၉၄

ေိုွားဖေှူ

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၉၅

ဟနော်ွားစညော်သူ

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၄၉၆

မ ွားမ ော်ွားသနော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၄၉၇

ခအ

ော် ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၄၉၈

သီဟခေ ော်

က ွား

၃၀

က ွား

၄၉၉

မ ွားန္ို ော်ဝ ော်ွား ( )
ကကကော်မ ွား

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

ဒါဏော်ရ ရ

ခဖမ ကော်ဖပ ော်၊ ကသစော်ရွ

၅၀၀

ခအ

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

၅၀၁

န္ို ော်ခေ ော်

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

၅၀၂

စိုွားဖမတော်မ ော်ွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မတတရ

မန္တခလွား

၅၀၃

ခက ော်မိုွား ို ော်

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၃၁ မတော် ၂၁

ခက

ခတ

၅၀၄

ဖမန္ို ော်

က ွား

၄၉

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၂၇ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၀၅
၅၀၆
၅၀၇
၅၀၈

ခအ

ော်န္ို ော်စိုွား

၂၇ မတော် ၂၁

ော်ဝ ော်ွားတိုွား ( )

ဝ ော်ွားတိုွား
ခက ော်မ ော်ွားလတော်
( ) ေိုွားတိုတော်
မ ွားသနို့ော်ခက ော်
ေ ော်မ ခအ
ေ ော်ပို

ော် ( )

က ွား

ော်ွားဆရ
ရတနှောပို၈လမော်ွား၊ ၉
ရပော်ကကော်

၎ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား ပါသညော်။

ရနော်ကိုနော်

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ခတ

ရှမော်ွား

လေကော်ရညော်ဆို ော်အတ ော်ွားရှခနစဉော်အခကက

ော်ကကီွား

၁၇

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ပန္နခတ ော်ရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁

၃၁ မတော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ဗနော်ွားခမ ော်သပတော်

ခည

ဗနော်ွားခမ ော်

က

မ

၂၄

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁ သူနှောဖပ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ော်ွားဖပနော်မရ

မတော် ၂၇ ခနို့တ ော် တ ော်ပါွားသိုို့က ဉော်ဆထမှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ၇ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော်

ော်ဒ ို

က ွား

ော်ပ ော်ခက ွားရွ

အခလ

ော်

ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားခနစဉော် ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ော်ွားမအဓဓမ ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရမှုခကက
ရပပီွားခနှောကော် ေမော်ွားဆီွားဖ

က ဆိုွားသ ွား သညော်။
၂၇ ရကော်ခနို့တ ော်က ဉော်ဆထမှနော်ပပီွား ၃၁ ခနို့တ ော်က ဆိုွားသညော်။

ော်ွား

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ရသညော်။ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော်အတ ော်ွား

အ ွား ူသညော် အမ ွားသမီွားအ

ော်အခရွားလှုပော်ရှ ွားတကော် ကသူ တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု

မ ွားတ ော် န္ို ော်ရ တ ဝနော်ထမော်ွားရ ော်ွား ပါဝ ော်လှုပော်ရှ ွား သညော် အမ ွားသမီွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ မတော်လ ၂၈ ရကော်
ခနို့လယော်ပို ော်ွား၌ ကခလွားပမ ြို့၊ တ ဟနော်ွားသပတော် တပော်ကို စစော်အိုပော်စို လကော်ပါွားခစတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက ရ ဘ က ညော်၊
အသဗိုွားမ ွားအဖပ ော် ခ မှုနော်ွားခရွားရို ော်ေယော်မ ွား၊ ခပါကော်ကအ ွားဖပ ော်ွားထနော်သညော်လကော် နကော်မ ွားကို သိုွားက
ဖပ ော်ွားဖပ ော်ွားထနော်ထနော် န္ှမော်န ော်ွားပေ

ော်ွား သညော်။ ထိုအ နော်၌ အ ွား ူသညော် ခရှြို့တနော်ွားက စစော်လိုပော်ခပွားခနသူမ ွား

ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရလ ော် ကူညီရနော်အတကော် ခနှောကော်တနော်ွားမှ ပပိုွား ကူညီခပွားခန သညော်။ ထိုအ နော်တ ော်ပ ော်
၅၀၉

အ ွား ူ

မ

၃၇

ဦွားပူွားခ

နော်ထနော်ွား

(J Ngunthang)

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

Women for
Justric (WJ)

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုဘကော်မှ အရပော်ဝတော် ဝတော်ထ ွားသူ လကော်ခဖေ
ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော်တပော်သ ွားတစော်ဦွားက တိုကော်အဖမ ော်ခပေါ်ကခန

ော် အ ွား ူ၏ ရ ော်ဘကော်တ ော် က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခဆွားကိုသရနော် ခ ေါ်ခဆ

ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ အ ွား ူ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို

ော်ွားဖပညော်နယော်သိုို့ ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ

ကခလွားပမ ြို့အထကော် တော်မ ွားတ ော် စစော်အိုပော်စိုက ပိုကော်စတော်တိုကော်ရှ ခေမှုမ ွား ဖပ လိုပော်ဖ
ရိုပော်အခလ
မဟိုတော်ခကက
သယော်ခဆ

ော်ွားကို

ော်ွားခတ

ော်ဆီ ဖပနော်သယော်ရ လမော်ွားမှ သိုွားကကမော်တို ော် စစော်ခမွား

ော်ွားန္ှ ော် ခသွားတိုွားခရ

ော်ွား

ရသညော်။ သူမ၏

ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ါဖေ ော် ရိုွားရိုွားတနော်ွားတနော်ွား ခသဆိုွားသ ွားသူဖေစော်ခကက

ော် ရသညော်။ သူမ၏ ရိုပော်အခလ

ော်သ ွားစဉော် လမော်ွား၌ပ ော်
ော်စဉော် ကခလွားပမ ြို့န္ှ ော်
ော်ွားမှ အ ွား ူ

ော်ွား လမော်လညော်ခဖပ ဆို၍

ော်ွားကို ဖမှ ပော်န္ှသပ ဟော်ရ တ ော်လညော်ွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားန္ှ ော်

အိုတော် ူမ ွားကိုပါမက နော် ေ ကော်ဆီွား၍ ရမော်ွားက ွားခလရှခသ စစော်အိုပော်စို လကော်ပါွားခစမ ွား၏ ခန္ှှော ော်ယှကော်မှု က ော်ွားခဝွား
ခစရနော် “အ ွား ူ ” ဆိုသညော် နှောမညော်ကို ကမဗညော်ွားမထိုွားရနော် မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားက ဆိုွားဖေတော် ကကသညော်။

၅၁၀
၅၁၁
၅၁၂

Sangtea
(ဆနော်ွားသရ )
သ ွား စော်
Htan Haung Hlan
ထနော်ခထ

ော်ွားလ နော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁ ABSFU

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခက
၅၁၃

ခအ

ော်ဆနော်ွားဦွား (ကို) က ွား

၁၉

ော်ွားသ ွား,

(Monywar)
၅၁၄

ကိုဗ ွား ( )
မိုွားေကော်ခအ

ော်

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

သူနှောဖပ ပည ရပော်ကို သ ော်ကက ွားခနသူ ဒိုတယန္ှစော်ခက

ော်ွားသူ မသဉ္ဇ ဟနော်ွားသညော် စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို

ဆနို့ော်က ော်ဆန္ဒဖပသညော် ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ပမ ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော် ပစော် တော်ပေ

ော်မှုမ ွားခကက

ော် ဒဏော်ရ ရသူမ ွားကို

ကူညီကယော်ဆယော်ကိုသမှု ဖပ လိုပော်ခလ ရှသညော် မိုရွ ပမ ြို့၏ ခဆွားအကူအေြို့ဝ ော် တစော်ဦွားဖေစော်သညော်။ သူမသညော်
အကကမော်ွားေကော်တပော်သ ွားတိုို့က ဆန္ဒဖပဖပညော်သူလူထိုကို ပစော် တော်ခနသညော်ကက ွားမှ လူခနရပော်ကကော်မ ွား အတ ော်ွား
အခရ ကော်သ ွားက ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှခနသူမ ွား၊ လူနှောအခလ

ော်ွားမ ွားကို သယော်ခဆ

ထိုအလိုပော် ကို ခပွားအပော်ထ ွားခသ တ ဝနော်ကသိုို့ နစစဓူဝ လိုပော်ခဆ
လိုပော်ဖ
၅၁၅

မ

သဉ္ဇ ဟှိ ်းော်

၂၀

ဦွားသနော်ွားထနော်ွား

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁ သူနှောဖပ

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခက ကော်ယူခနကကပပီွား

ော် သူ ဖေစော်သညော်။ ထိုကသိုို့ ကူညီကယော်ဆယော်ခရွား

ော်ွားမှ သူမကိုယော် တို ော်အတကော် အသကော်အန္တရ ယော် ရှခနမှနော်ွားသခသ ော်လညော်ွား စစော်အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဆနို့ော်

က ော်၍ မသ ွားစိုအသို ော်ွားအဝို ော်ွားက ကနို့ော်ကကော်ခနသညော်ကက ွားမှ ခတ ော်လှနော်ခရွားတ ော် တစိုကော်မတော်မတော်ပါဝ ော်
လှုပော်ရှ ွား သူဖေစော်သညော်။ အစပို ော်ွားက ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ပမ ွားတ ော် မနို့ော် နော်ွားခဖပ ၍ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ဖ

ော်ွားမ ွား ဖပ လိုပော် က

ခနှောကော်ပို ော်ွား အကကမော်ွားေကော် အ ဏ ရှ ော်လကော်ပါွားခစမ ွား၏ လကော် ကော်ဖေ ော် ဒဏော်ရ ရရှသူမ ွားကို သူမ၏ မ ကော်စခရှြို့
ခမှ ကော်၌ ဖမ ော်ခတြို့လ ရသညော်အ ါ ခဆွားအကူလိုအပော် ကော်ကို ဖေညော်ဆညော်ွားခရွားအတကော် Medical Cover Team
ခ ေါ် ခဆွားအေြို့ ေြို့ရနော် ဖပ ော်ဆ ော် ကကပပီွား အခရွားခပေါ်ခဆွားကိုသနညော်ွားမ ွားကို သူမက သ ော်ကက ွားခပွား သညော်။
မသဉ္ဇ ဟနော်ွားက “အခက

ော်ွားအတို ော်ွား ဖပနော်လ မယော်လိုို့ အ မမ န္ို ော်တ ရီွားကို သ ွားရတအ ါ ခန္ှှော ော်ကက ွားခတက

ော်လွှတော်ခပွားပါ” ဟို ၎ ော်ွား၏ ခေဘတော်လူမှုကနော်ရကော် စ မ ကော်န္ှှောတ ော် ခရွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် မတော် ၂၈ ရကော်ခနို့ မိုရွ
ရတနှောပိုရပော်ကကော်မှ ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရသူ ဆန္ဒဖပဖပညော်သူမ ွားကို ကိုသခပွားရ ော်ွား ၎ ော်ွားကိုယော်တို ော် က ညော်ဆနော်အစစော်
ခ ါ ော်ွားကို ထမှနော်ခသဆိုွား ရသညော်။
၅၁၆

မ ော်ွားသူထနော်ွား

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

၅၁၇

ကိုွားကိုွားခမ

မ

၂၀

ဦွားခေ ော်ထနော်ွား

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

မိုရွ သပတော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

၅၁၈

ို ော်ေ သယော်

မ

၂၆

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

ဧရ ဘဏော်
ဝနော်ထမော်ွား

ခရွှေခက

ော်ွား ကယော်

မိုွားထနော်ွား (ကို)

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

၂၈-မတော်-၂၀၂၁

(၇၀)ရပော်ကကော်၊
ခတ

၅၂၀
၅၂၁
၅၂၂
၅၂၃
၅၂၄
၅၂၅

ှူွားခမွှွား ( )

က ွား

ညနို့ော်ဝ ော်ွား
ခအ

ော်မိုွားဦွား

ဖပညော်ပေ ွားခမ

ော် ( )ပ

ခးတိုွား
ခမ

ော်ခမ

ော်ခအွား

ေ ော်လ ော်ွားခအ
လ ော်ွား
စော်ကိုကို
ော်လှ

ော် ( )

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ော်ဒ ို။

ော်ဒ ိုပမ ြို့နယော်၊ တတ ွားထပော်မှတော်တို ော်အနီွား ဆန္ဒဖပခနသူမ ွားကို စစော်အိုပော်စို၏

လကော်နကော်ကို ော် တပော်သ ွားမ ွားက အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော် မှုခကက

မ ော်ွားရခက ော်စ (၂)လမော်ွား၊
(၇၀)ရပော်ကကော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အမရပူရ သပတော်

အမရပူရ

မန္တခလွား

လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၂၉

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၆x၈၈ လမော်ွားသပတော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

က ွား

၃၇

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဘနော်ခဘြို့ကိုနော်ွား

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

က ွား

၃၈

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

က ွား

၄၃

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူ

မခကွား

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ပစော် တော် ရပပီွားက ဆိုွား

အမညော်မသ

၂၈ မတော် ၂၁

၂၈ မတော် ၂၁

ခက

ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ခမ

၅၂၇

မ ော်ွားည

က ွား

၅၂၈

ခဝယမိုွား

က ွား

၅၂၉

ကိုလ ွား

က ွား

၅၃၀

စိုွားမိုွားခအ

၅၃၁

စိုွားပို ော်

၂၂

ဖမသီတ လမော်ွား , ၁၉
ရပော်ကကော်

ော်ွားသ ွား

က ွား

၃၈

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

သ ခကတ ၁၀
ရပော်ကကော်သပတော်
သ ခကတ

ော် ဧရ ဝတီဘဏော်ဝနော်ထမော်ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ

မ ို ော်ေ သယော်မှ နှောွားထ ော်စပော် က ညော်ထမှနော် ဒဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွား သညော်။

က ွား

၅၂၆

ော်

ခတ

၁၉ ရပော်ကကော်။
မ ော်ွားရခက ော်စ လမော်ွား၊

၅၁၉

မတော် ၂၈ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက ခတ

လဘကော်ရညော်ဆို ော်အနီွား၊

ရနော်ခဖပ ၁၃ လမော်ွား

ရီွားသ ွားခနစဉော် ယ ဉော်ခပေါ်သိုို့ ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရ၍ က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၅၃၂

ထူွားထကော်လှု ော်

က ွား

၂၀

ခဒေါ်ယမ ော်ွားသူ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

သ ခကတ

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

၅၃၃

ခက ော်မ ော်ွားေ ော်

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

၅၃၄

သူထူွားစ

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

၅၃၅

ခဝလ ော်ဦွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၃၆

၅၃၇
၅၃၈

ခေ ော်ဟနော်ွားထနော်ွား ( )
ခေ ော်ကကီွား
ခနလ ော်ွားခစ
ခဝပေ ွားသူ

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ရနော်ခဖပလမော်ွား

ော်ဒ ို ၁၀၇

ရပော်ကကော်ပစော် တော်မှု
ခတ

ော်ဒ ို ပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို ၆၉

၁၀၇
ရပော်ကကော်သိုမ သလ လမော် ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

းွား
၅၃ ရပော်ကကော်

၅၃၉

ဆနော်ွားတ ော်န္ို ော်

က ွား

၂၇

ဦွားတ ော်ထနော်ွား

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၄၀

မ ွားကိုကိုဦွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၁

ကိုကိုလ ော်

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၂

သနော်ွားခအ

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၃

ခအ

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၄

ဝ ော်ွားထဋော်ခအ

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၅

ခက ော်သနော်ွား

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၆

သကော်န္ို ော်ထနော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

၅၄၇

ခမ

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ော်

ော်မ ွားသနို့ော်
ော်

ော်ဦွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ရပော်ကကော်ပစော် တော်မှု

မ ကော်စကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

အမှတော် ၁၃၀၃,
၅၄၈

ပေ ွားခဝထနော်ွား

က ွား

၃၁

ဦွားခသ

ော်ွားန္ို ော်

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

စတတသို လမော်ွား, ၂၁

ခနှောကော်ခစသိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

ရပော်ကကော်
၅၄၉
၅၅၀
၅၅၁
၅၅၂

၅၅၃

၅၅၄
၅၅၅

၅၅၆
၅၅၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ
(မီွားရှုြို့ ရ)
သ ွားခ

( )

လူခ
ခအ

ော်သူထနော်ွား

ေ ရ ခထွား
ရှနော်ွားသီဟနော်လ ော်ွား
( ) ကိုပေ ွား
ခက ော်ဘိုဘိုသနော်ွား
န္ို ော်န္ို ော်ဦွား ( )
ဘိုတော်ကကကော်
ဖမ ော်ခဝ
ည မ ော်ွားသူ

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ဒ ိုပစော် တော်မှု

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

က ွား

၁၅

က ွား

၁၉

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

က ွား

၅၂

ဦွားတ ော်ခအ

ော်

က ွား

၅၃

ဦွားတ ော်ခအ

ော်

က ွား

၃၄

အမညော်မသ
ဦွားရှနော်ွားခအ

ော်လ

ော်ွား

ဦွားခမ

ော်ဦွား

ရ မည ၁၂

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၂၉ မတော် ၂၁

၂၉ မတော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ပ ူွားသပတော်

၂၉ မတော် ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

၂၉ မတော် ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ သပတော်

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ခရွှေခအ

ော်ခဝွား ၃ လမော်ွား၊

နနော်ွားခတ ော်ရ ရပော်ကကော်

ပန္ယော်ကိုနော်ွားဆို ော်ကယော်
သပတော်

ပန္ယော်ကိုနော်ွား

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

လညော်ပ ော်ွားက ညော်ထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပပီွားခနှောကော် စစော်တပော်မှ သူ၏ ရိုပော်အခလ

ပ ူွား

ပ ူွား

ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ပ ူွား

ဆို ော်ကယော်စီွားခနစဉော်ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရသညော် ဒါဏော်ရ ဖေ ော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသညော်

ခက ကော်တ ါ
းွား

အမှတော် (၁၄) ရပော်ကကော် ဖမ ော်ွားဖ

မန္တခလွား

ော်ွား

ရပပီွား ထနော်ွားသမော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ရ

ော်

သနော်လ ော်

ရနော်ကိုနော်

အရပော်သ ွား

မူဆယော်သပတော်

မူဆယော်

ရှမော်ွား

ော်သ ွား သညော်။

ပော်ခန္ှှော ော်ထ ွားစဉော်အတ ော်ွား၌ က ဆိုွား

ခနို့တ ော်က ဆိုွားပါသညော်။
တရ ွားစဆိုဖ
ကူွားစကော်ဖ

၃၀ မတော် ၂၁

ော်ွားကို ယူခဆ

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် ဆီွား ိုသိုို့ ခသနတော်ဒါဏော်ရ ရရှပပီွား ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ယခနို့ ၁ ဧပပီ ၂၁
မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ

၂၉ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

လမော်ွားပစော် တော်မှု

ော်ွား

ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော်

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သနော်လ ော်ပမ ြို့နယော်မှ ဦွားဖမ ော်ခဝသညော်လညော်ွား ကိုဗစော် -၁၉
ော်ွား ရက အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်တ ော်ွား၌ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ခက ခသ

၅၅၈

ခက ော်သူရ

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၅၉

မ ွားေ ော် ( ) စိုကနော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ခသ

၅၆၀

သနော်ို့ော်ခေ ော်ဦွား

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ခသ

၅၆၁

ေိုွားလဖပညော်

က ွား

၃၇

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

ယဉော်ခမ

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

ဘဏော်ဝနော်ထမော်ွား

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၆၂
၅၆၃

မ ွားမ ော်ွားသူ ( )
မိုဟ မကော်အလီ
ခအ ော်စတ ော်သနော်ွားခအ
း

ော်

၅၆၄

ခေယ မ ွားခအ

၅၆၅

ကိုလ ွား

က ွား

၅၆၆

ေိုွားသ ွားခလွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၆၇

ဝ ော်ွားလ ော်

က ွား

၄၉

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၆၈

ခေ ော်လ ော်ွား

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၆၉

မ ော်ွားခမ ော်ထနော်ွား

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၃၀ မတော် ၂၁

၃၀ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၇၀

ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၁၇

အမညော်မသ

၃၁ မတော် ၂၁

၃၁ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၃၇

အမညော်မသ

၃၁ မတော် ၂၁

၃၁ မတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၇၁

ခအ

ော်

ော်ွား

ော်မ ော်ွားသူ ( )

ပစ

ော်ွားခရွှေေ ော်ယ

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

ခသနတော်က ဉော်ဆ ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ပစော် တော် ရပပီွားက ဆိုွား

ော်ွား သပတော်

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

ရ ော်ဘကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွား သပတော်

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

ခးး းော်သပတော်

၁၀၇
ရပော်ကကော်ပစော် တော်မှု

၁၀၇ ရပော်ကကော်

ဖမစော်ကကီွားနှောွားသပတော်
၎ ော်ွား၏ခနအမော်ခရှြို့တ ော်
ပစော် တော် ရ

ခအ

ဆို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားခနစဉော် ခက
ပစော် တော် ရ

ော်သဓဓ ၂ လမော်ွား
ော်ွားတ ော်ွားကိုနော်ွားပမ ြို့

သစော် (၇) လမော်ွား

ခတ

က

ခတ

ရနော်ကိုနော်

ခအ
း ေ

ဟသ ဝတီရစ နော်ွားခရှြို့၊
အခလ

ော်ွားဖပနော်မရ

နတော်ခ

ော်ွားရွ ပစော် တော်

မှု
၁၀၂ ရပော်ကကော်

၁၀၄ ရပော်ကကော်

ော်ဒ ို

ပ ူွား

လမော်ွား

ဟသ ဝတီရစ နော်ွားခရှြို့၊

ရနော်ကိုနော်

ဖမစော်ကကီွားနှောွား

၁၂x၁၂ န္ှ ော် ၈၉x၉၀
နမ စိုကော်က ော်ွားခရှြို့

ော်ဒ ို

ခသနတော်က ဉော်ဆ ပစော် တော် ရစဉော်ဗိုကော်ပ ော်ထကော်က ဆိုွား

ော်
အမော်ခရှြို့၌ သူ ယော်

စိုစိုကကညော်

မ

၃၃

အမညော်မသ

၃၁-မတော်-၂၀၂၁

၂-ဧပပီ-၂၀၂၁

ရှ ော်ဟနော်ွားဘဏော်

ော်ခဖမသ

ဝနော်ထမော်ွား

ော်လမော်ွား

ရ၍ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

မန္တခလွား

နို့ော်ခ ါ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

နို့ော်ခ ါ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

နို့ော်ခ ါ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

နို့ော်ခ ါ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ပစော် တော် ရပပီွားက ဆိုွား

ခတ

ရနော်ကိုနော်

ရ ော်ဘတော်န္ှ ော်ခက တိုို့တ ော် ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရသညော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ဒ ို

ော်ကိုရီွားယ ွားဘဏော် တစော် ိုဖေစော်ခသ Shinhan Bank ၏ ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့ရိုွား မှ မစိုစိုကကညော်သညော် မတော် ၃၁ က

ဝနော်ထမော်ွားကက ပိုို့က ွား တ ခမပမ ြို့ ဦွား စော်ခမ
ဦွား စော်ခမ

ော်ွား

ပ ူွား

ခတ
၅၇၂

ော်ွားဖေစော်သူန္ှ ော် စက ွားခဖပ ခနစဉော် န္ှလိုွားကို ပစော် တော်ဖ

တ ခမ

ရနော်ကိုနော်

ော်လမော်ွားအတို ော်ွား ခမ

ော်ွားန္ှ ော်သ ွားစဉော် စစော်အိုပော်စို

တပော်သ ွားလကော်နကော်ကို ော်တိုို့က ပစော် တော်ရ က ွားအတ ော်ွားမှ သူမကို ထမှနော်သ ွားဖ
မစိုစိုကကညော်ကို ရနော်ကိုနော်ခဆွားရိုကကီွားသိုို့ ပိုို့ခဆ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ော်၍ ခဆွားကိုသမှုခပွား ခသ ော်လညော်ွား န္ှစော်ရကော်အကက တ ော်

ခသဆိုွား သညော်။

၅၇၃

ော်မ ရီ ( ) ေ ွား

၅၇၄

ော်ခမ

၅၇၅

ရခနမ ော်ွား

ော်ည

မ

၅၀

အမညော်မသ

မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့န

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ပပီွား ဆန္ဒဖပပမ ွားတ ော် ပါဝ ော်ဖ

ယော်

ဖေ ော် မတော်လကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားတရ ွားစဆို ဖ

မတော်လအတ ော်ွားေမော်ွား

၂၁-ေူလို ော်-၂၀၂ စညော်ပ ော်သ

ဆီွား ရသညော်

၁

မ ော်ွားက ော်ွားရစ နော်ွားအ

ယ ခရွားခက ော် ပော်

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

စညော်ပ ော်သ ယ ခရွား ခက ော်မတီ

ဥကက ခဟ

ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော်ထ ွားစဉော် အတ ော်ွား ခဒေါ်
ခဆွားကိုသ ယူ

ခးး

ေူလို ော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

က ွား

၅၃

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

သီတ လမော်ွား (မိုရွ )
သပတော်
စနော်ွားပနော်ွားရပော် (မန္တခလွား)
သပတော်

မိုရွ
သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် မန္တခလွား

ော်မဖပ ခသ ခကက

ော် ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ ( )

ော်ွား ခဒေါ်

ော်မ ရီ ( ) ေ ွား သညော် ဆီွား ခရ

ါအ ရှသူဖေစော်သညော်။

ော်မ ရီ ( ) ေ ွား အ ွား ခဆွားရိုတကော်ခရ ကော်၍

မတီဥကက ဟ
ော်ွား

ော်ွားခကက

ော်ွား ထ ွားရခသ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်

ော် ၎ ော်ွားသညော် မ ော်ွားက ော်ွား အ ပော် နော်ွားအတ ော်ွား ဆီွား တကော်ပပီွား န္ှလိုွားရပော်က
ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်န္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ထဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

၅၇၆

ခေ ော်ကိုလတော် ( )
ခသွားခသွား

က ွား

၅၇၇

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

၅၇၈

ခအွား မော်ွား

က ွား

၁၈

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ

၁-ဧပပီ-၂၀၂၁

၁-ဧပပီ-၂၀၂၁

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အရနော်မီွားသတော် စနော်ွားပနော်ွားရပော် (မန္တခလွား)
တပော်ေြို့ဝ ော်

သပတော်

အရပော်သ ွား

ရူဘီစူပါမ ွားကကော်အနီွား

အလိုပော်သမ ွား
၃၆

အခရွားခဆ
ရွကော်သူ

ော်

သ ော်ပနော်ွားကိုနော်ွားရပော်ကကော် မန္တခလွား
ခက ကော်တ
တ ွား

စီွားတီွားရပော်ကကော်၊
ဆမော်ွား ကော်ရပော်

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက

ရနော်ကိုနော်

ရူဘီစူပါမ ွားကကော်အနီွားတ ော် ပစော် တော် ရ၍ က ဆိုွား သညော်။
ညေကော်က ော်ွားခစ

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ခနစဉော် စစော်တပော်န္ှ ော်ရမှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်န္ှ ော်ဆီွား ိုတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၁ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထဒါဏော်ရ ဖေ ော် ခဆွားကိုသခနစဉော် ၃ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော်က ဆိုွားသညော်။

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်သကက ွား၍ထကော်ခဖပွားလ စဉော်ပစော် တော် ရပပီွားက ဆိုွားပါသညော်။

က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားပါသညော်။

က
ခမ
၅၇၉

ော်ဉ ဏော်လ ော်ွားထ

ကော် ( ) Salai Van

ခလွားတကကသို
က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

Biak Thang

လော်
း ခးး

ကခလွားပမ ြို့တကကသိုလော်
ော်ွားသ

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေော် က ဆိုွား

အနီွား

း းွား
ဆလို ော်ွား
၅၈၀

မ ော်ဆီမ ော်ွားန္ိုက ော်ထ က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

နော်
၅၈၁

ရနော်လ ွား

က ွား

၆၈

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၅၈၂

ဆလို ော်ွားထနော်ဆနော်

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၁ ဧပပီ ၂၁

၃ ဧပပီ ၂၁

ခက

၅၈၃
၅၈၄
၅၈၅

ညီပေ ွားန္ို ော်

က ွား

ထနော်ခဟ ကော်

ော်

(Thang Hou Gin)
ကိုခအ
ခအ

ော် ( )
ော်ခက ော်

၅၈၆

တ ော်ခမ

ော်ဖမ ော်

၅၈၇

ကိုကကညော် ို ော်

၁၃

က ွား

အမညော်မသ

၂ ဧပပီ ၂၁

၂ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ

၂ ဧပပီ ၂၁

၂ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား
ော်ွားသ ွား

CDM
ရဝနော်ထမော်ွား

ခ

ော်ွား တိုကော်ပတ ော်

က
ကခလွားပမ ြို့ခတ

ော်ပို ော်ွား

သပတော်
ေ ွားခက ွားရွ အနီွား
နတော်ခ

သေိုရွ

ော်ွားရွ န္ှ ော်ခ

ော်ွား ရွ ကက ွား
၁၃ ရပော်ကကော်သပတော်

၁၃ ရပော်ကကော်

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂ ဧပပီ ၂၁

၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

သခဖပခအွားရွ

သခဖပခအွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၂ ဧပပီ ၂၁

၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

သခဖပခအွားရွ

သခဖပခအွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၄၃

အမညော်မသ

၂ ဧပပီ ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၁၈ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ထိုွားဘို

ထိုွားေို

ဖပညော်

ပ ူွား

CDM ရဝနော်ထမော်ွားတခယ ကော်ဖေစော်ပပီွား ဆန္ဒဖပပအတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော်မှုခကက
အခလ

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွား

ော်ွားအ ွားစစော်တပော်မှသမော်ွားယူသ ွားပါသညော်။

၂ ဧပပီ ၂၁ ညရွ အတ ော်ွားက ော်ွားခစ

ော်ခနစဉော်ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွား ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ၄ ဧပပီ ၂၁

ခနို့တ ော်က ဆိုွားပါသညော်။
၂ ဧပပီ ၂၁ ညရွ အတ ော်ွားက ော်ွားခစ

ော်ခနစဉော်ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွား ရပပီွားညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ၄ ဧပပီ ၂၁

ခနို့တ ော်က ဆိုွားပါသညော်။
၂ ရကော်ဧပပီ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားဖပညော်ကိုတ ော် ၁၀၀ ခဆွားရိုြို့တ ော်
ကိုသမှု ယူခနခသ ော်လညော်ွား လိုခလ ကော်သညော်ခဆွားဝါွားကိုသမှုမရသညော်အတကော် ၁၈ ရကော်ခနို့ဧပပီလတ ော်
က ဆိုွားပါသညော်။

ခရွှေခမ ော်ခတ ဘိုရ ွားတ
၅၈၈

ခအ

ော်ဖမတော်မနော်

၅၈၉

အမညော်မသ

၅၉၀
၅၉၁

က ွား

၁၈

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

၃ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

ခးး

ော်ေကော်မိုဒော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထမှနော်က ဆိုွား

အရပော်သ ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

လညော်ပ ော်ွားခေ ကော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

သထို

မနော်

သထို

မနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား သညော်။

သထို

မနော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ဆခတ ော်တ ော်ွားလမော်ွားအနီ
းွား

၅၉၂

သနော်ွားတနော်

က ွား

၅၉၃

အ ော်ကက ော်ွားခမ

၅၉၄

အမညော်မသ

၅၆

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

၃ ဧပပီ ၂၁

မ

အမညော်မသ

၃-ဧပပီ-၂၀၂၁

၃-ဧပပီ-၂၀၂၁

က ွား

အမညော်မသ

၃ ဧပပီ ၂၁

၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
ခက

ော်ွားဆရ

မ
အရပော်သ ွား

သထိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သ
ပတော်
သထိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သ
ပတော်
သထိုခပေါ်ခတ ော်မူရပော်သ
ပတော်

၃ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော်သထိုခပေါ်ခတ ော်မူသပတော်တ ော် ရ ော်ဘတော်သိုို့က ဉော်ထမှနော်ပပီွားဒါဏော်ရ ဖေ ော်ေမော်ွားဆီွား
က ဆိုွားမှုအ ွား ယခနို့ မှ အတညော်ဖပ န္ို ော် ပါသညော်။

ရပါသညော်။

၅၉၅
၅၉၆

ဝ ော်ွားန္ို ော်ဦွား ( )
ေိုွားသ ွား
သနော်ွားတနော်ဦွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၄ ဧပပီ ၂၁

၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၄ ဧပပီ ၂၁

၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ော်ွားမန္ို ော်ရပော်ကကော်

ဗနော်ွားခမ ော်

က

ော်

ပ ဉော်ွားမနှောွား

ခနဖပညော်ခတ ော်

ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော်ခသနတော်ဖေ ော်ပစော်သတော်က အခလ

ော်ွားအ ွားလိုယူသ ွားပါသညော်။

ဧပပီ ၄ ရကော်ခနို့က မန္တခလွားပမ ြို့တ ော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားက ဆို ော်ကယော်စီွားလ သူန္ှစော်ဦွားကို ပစော် တော်ရ
မထကော်ထကော်ဝ ော်ွားမှ ပ
စူပါမ ွားကကော်
၅၉၇

ထကော်ထကော်ဝ ော်ွား

မ

၁၉

အမညော်မသ

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁

၄-ဧပပီ-၂၀၂၁

အခရ

ော်ွားဝနော်

ထမော်ွား

ော်ွားပပီွား ခသဆိုွားပပီွား အမ ွားသ ွားမှ ဗိုကော်တ ော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်

သူမသညော် ၎ ော်ွား အလိုပော်လိုပော်သညော် စတိုွားဆို ော်မှအဖပနော်
မခနှောော်ဟရီလမော်ွားန္ှ ော်

၄၅ လမော်ွား၊

၅၄ လမော်ွားခထ

ဖမရညော်နန္ဒှောအမော်ယ

ော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ပစော် တော် ရဖ

ော်ွား ဖေစော်သညော်။ ပစော် တော် ရမှုခကက

ကတတရ လမော်ွားန္ှ ော်ရိုကော်မ ပပီွား
သ ွားခရ ကော်အကူအညီခတ

ခည
၅၉၈

ခအ

ော်ပို ော်ခထွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၄ ဧပပီ ၂၁

၆ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ပနော်ွားဖေစော်သူအ ွား သ ွားခရ ကော်ခ ေါ်ခဆ

ော်ပပီွား ၄၅ လမော်ွား၊

ဖမရညော်နန္ဒှောအမော်ရ တိုကော် နော်ွားသိုို့ ဖပနော်လ စဉော် ည ၉ နှောရီ နို့ော် မခနှောော်ဟရီလမော်ွား န္ှ ော် ၅၄ လမော်ွားအခရ ကော်တ ော်
ော် မထကော်ထကော်ဝ ော်ွားမှ ဆို ော်ကယော်ခပေါ်မှ ဖပ တော်က က

ော်ပနော်ွားဖေစော်သူမှ လူမှုကယော်ဆယော်ခရွားအေြို့ တစော် ိုထ
ော်ွား

သညော်။ ထိုလူမှုကယော်ဆယော်ခရွားအေြို့က အကကမော်ွားေကော်တပော်သ ွားမ ွား၏

အခဖ အခနကို ခစ

ော်ဆို ော်ွား၍ ညတ ော်ွား

ခတ

ော်ပ ော်ခည

ော်ွားပ ော် အခလ

ော်ွားကို ေကော်၍ သယော်ခဆ

ော် ရသညော်။

ော်ဖေှူရပော်ကကော်ရိုွား

မီွားခဘွားကူညီစဉော်အေမော်ွား ခည

ော်ဖေှူ

ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

ော်ကကီွားပမ ြို့ခည

ော်ပ ော်ဖေှူရပော်ကကော်ရိုွားခလ

ော်မှုသ ွားကကော်ရ မှအေမော်ွား ရပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စခကကော် ော်က ဆို

ရ
၅၉၉

ခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွား

၆၀၀

မ မ တိုွား

၆၀၁

မ ော်ွားခက ော် ( )

၆၀၂
၆၀၃

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၅ ဧပပီ ၂၁

၅ ဧပပီ ၂၁

အရ ော်သ ်း

မ

၃၇

အမညော်မသ

၅-ဧပပီ-၂၀၂၁

၅-ဧပပီ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ပနော် က ွား

အမညော်မသ

၅ ဧပပီ ၂၁

၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၅ ဧပပီ ၂၁

၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ွားလ ော်ဦွား

က ွား

၅ ဧပပီ ၂၁

၆ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၈

ဦွားအိုနော်ွားခသ

၆၀၄

ရမ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၆၀၅

သနော်ွား စော်

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၆၀၆

ခပေါ်ခက ကော်

က ွား

အမညော်မသ

၆၀၇

အ က သူခအ

အမညော်မသ

ော်

က ွား

၂၂

ော်ွား

၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆ ဧပပီ ၂၁

၆ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆ ဧပပီ ၂၁

၆ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

Tanwingon
အ ော်ွားခတ ော်သပတော်အနီွား ပ ော်တခ ရွ
ပ ော်လယော်ဘူွားညေကော်သ
ပတော်
ပ ော်လယော်ဘူွားညေကော်သ
ပတော်
ခဒေါ်အူ ူွားရပော်ကကော်သပ
တော်

ခဒါအူွား ူွားရပော်ကကော်

ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားစစော်ခကက ၈မို ော်ခက ွားရွ
ခရွားတ ော်က ဆိုွား
ခည

ော်ခရွှေ

ခလယ ဉော်က ော်ွားအနီွား

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား
အ ော်ွားခတ ော်ပမ ြို့ စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်က ဉော်ဆ ါွားသိုို့ခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား
မမ မ တိုွားမှ အ ော်ွားခတ ော်ဆန္ဒဖပပသိုို့ လ ခရ ကော် ပူွားခပါ ော်ွားစဉော် လိုခ ခရွားတပော်ေြို့မ ွားက အကကမော်ွားေကော်
ပစော် တော်ပေ သဖေ ော် ဆန္ဒဖပအေြို့မ ွား ဖပနော်လညော်ဆိုတော်

ကကစဉော် က ွားခပေါ်မှဖပ တော်က ခသဆိုွား သညော်။

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား

ပ ော်လယော်ဘူွားပစော် တော်မှုအတ ော်ွား၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့ညေကော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော် ရပပီွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား

ပ ော်လယော်ဘူွားပစော် တော်မှုအတ ော်ွား၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့ညေကော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်ပစော် တော် ရပပီွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

ခည

ော်ခရွှေ

မိုွားခက

ော်ွား

ရှမော်ွား
က

၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား ည ၇ နှောရီတ ော် ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်ဖပနော်လညော်လတော်ခဖမ ကော် ခသ ော်လညော်ွား ဧပပီလ ၆
ရကော်ခနို့ နနကော် ၇ နှောရီ နို့ော်တ ော် ဖပ ော်ွားထနော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဧပပီလဆနော်ွားတ ော်ေမော်ွားဆီွား

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားက လအတ ော်ွားညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက

ော် ၅ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော်

အတ ော်ွားဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်သညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်သညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ရစဉော် လကော်နကော်ကကီွားစမ ွားထမှနော်ပပီွားက ဆိုွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ဝစော်စလီခဆွားရို
၆၀၈

ရှ ွားမ ွား

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

၆၀၉

ဦွား ိုလော်ရှနော်ွားခပါ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

၆၁၀

ရနော်ရှ ော်ွားထကော်

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဗိုကော်ပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၆၁၁

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

လ ရှနော်ထနော်လ

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၆၁၂

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

ဗနော်သ ွားထဏော်

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

လိုခ ခရွားဝနော်
ထမော်ွား

၆၁၃

န္ို ော်ခအ

ော်ရှနော်ွား ( )

အ က

၆၄

၃၄

၆၁၄

ရနော်န္ို ော်ထနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွား

၆၁၅

ခသ ော်ေ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ ွားသယော်ခဆ

ော်သ ွား

၆၁၆

န္ို ော်လ ော်ွားဦွား

က ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ ွားသယော်ခဆ

ော်သ ွား

၆၁၇

စလို ော်ွားလယော်ဒနော်ဆနော်ွား က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆၁၈

စလို ော်ွားဗ တော်ခလ

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၀

ဦွားသနော်ွားဦွား

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၄၈

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆၁၉
၆၂၀

ော်

မော်ွားခဖမ
အ ယော်ခလွား

၆၂၁

ခက ော်မ ွားခအ

၆၂၂

ခအ

၆၂၃

ေိုွားလဖပညော်

၆၂၄

စော်ခေ

၆၂၅

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ ွားသယော်ခဆ

ော်သ ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်သမ ွားမ ွားသယော်ခဆ

ော်သ ွား

ပ ူွားခက ကော်ကကီွားစိုရပော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွားခက ကော်ကကီွားစိုရပော်

ပ ူွား

ပ ူွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

လညော်ပ ော်ွားသိုို့က ဉော်ဆခေ ကော်ထကော်က ဆိုွား

ကခလွားပမ ြို့တ ဟနော်ွားသ
ပတော်

မဟ ပမ ော်ရပော်ကကော်လမော်

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ရပော်ကကော်အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်

မော်ွားခဖမ၏

ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်
အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ရပော်ကကော်အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် ဦွားအ ယော်ခလွား၏
နှောွားထ ော်သိုို့က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။ အခလ

ော်ွားအ ွားအကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

က ွား

၃၀

ဦွားသနော်ွားခက ော်

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၄

ဦွားဝ ော်ွားခမ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတွားဒီရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

က ွား

၂၅

ဦွားတ ော် ယော်

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဗိုလော်ဖမရပော်

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

က ွား

၂၇

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ဆရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

ခက ော်န္ို ော်

က ွား

၃၀

ဦွားဖမ ော်ခအ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခအ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

၆၂၆

ခမ

က ွား

၂၀

ဦွားထနော်ွားခအ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခပါကော်ခတ ော်ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

၆၂၇

မ ွားဝ ော်ွား

က ွား

၅၃

ဦွားသနော်ွားခအ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

၆၂၈

ခအ

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

နန္ ော်ွားခတ ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပတော် တော် ရမှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

ခရွှေဘိုပမ ြို့

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားခအ ကော်သိုို့က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၆၂၉

ော်

ကခလွားပမ ြို့ သပတော်

ော်ဆနော်ွားလ ော်ွား
ော်ွား

ော် နို့ော်
ော်ခက ော်

ရှညော်ကကီွား

က ွား

၃၃

ော်

ော်
ော်
ော်

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

းွားးော်ဆို

ော် မော်ွားသ ရွ
ော်ွားဦွားခက ွားရွ

မဟ ပမ ော်ရပော်ကကော်လမော်

အရပော်သ ွား

းွားးော်ဆို
အ ော်ွားရှညော်ခက ွားရွ ၊

၆၃၀

ဆနော်ွားလ ော်ွား

က ွား

၃၇

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

ခ

အရပော်သ ွား

ော်ွားဆို

(ခဖမ ကော် )ခက ွားရွ အိုပော်
စို

၆၃၁
၆၃၂
၆၃၃

နို့ော်ပေ ွား

က ွား

အမညော်မသ
မ ွား

၆၃၄

ခနှော ော် နို့ော်ခအ

၆၃၅

Salai Ezekiel

၆၃၆

၂၅

က ွား
ော်

တ ော်မိုွား

က ွား

၃၁

က ွား

၃၃

က ွား
က ွား

ဦွားဘိုွားခအွား

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဦွားခစ ခရွှေထနော်ွား

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇ ဧပပီ ၂၁

၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၇ ဧပပီ ၂၁
၈ ဧပပီ ၂၁

၅၀

ခက
၈ ဧပပီ ၂၁

နဘကော် ယော်ခက ွားရွ
ပလို ော်ွားရွ
ပ
ီ ါရွ

ော်ွားသ ွား တ ဟနော်ွားသပတော်

အရပော်သ ွား

ါွားစူကိုနော်ွားခက ွားရွ
တ ဟနော်ွား
စဖပခက ွားရွ

ခက ကော်ပနော်ွား
ခတ

ော်ွား

မန္တခလွား

၇ ရကော်ခနို့ ဧပပီ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော်တ ဟနော်ွားသပတော်အတ ော်ွား ခပ ကော်ဆိုွားခနပပီွား ရကော်သတတတပါတော်အကက တ ော်
က ဆိုွားသူ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ပါသညော်။

ခနအမော်ခ ဝ ော်ွားအတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်၊ ခဖ သလိုွားန္ှ ော် ခနှောကော်ခက တိုို့တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်
ေမော်ွားဆီွား

ရပပီွား ၈ ရကော်ခနို့ညခနတ ော် က ဆိုွားခကက

၈ ရကော်ခနို့ည ၈နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော်ကိုခအ
၆၃၇

ခအ

ော်စိုွားမိုွား

က ွား

၂၆

ဦွားဖမ ော်စိုွား

၈ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူ

မခကွား

ခ ါ ော်ွားထမှနော်သ ွားပပီွား ဆို ော်ကယော်န္ှ ော်လူအ ွားေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ရကော်ခနို့မနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော်ခသဆိုွားခကက
ဖပနော်လညော်ရရှဖ

တပ ော်ခရွှေထီွား (၁)လမော်ွား၊
၆၃၈

သီဟ ( ) သကော်ဦွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ကျွနော်ွားသ ယ ရပော်ကကော်။

၆၃၉

ကိုမ ွားကကီွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပိုဏဏ ွားစို ၉ လမော်ွား

ော်ွားအခကက

ော်ွားကက ွား

ော်စိုွားမိုွားမှလမော်ွားတ ော်ဆို ော်ကယော်ရပော်၍ေိုနော်ွားခဖပ ခနစဉော် ပစော် တော် ရသဖေ ော်
ော်ွားအခကက

ော်သ ွားပပီွား ဧပပီ ၉

ော်ွားကက ွားလ ပါသညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား

ော်ွားမရှခသွားပါ။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic road တပော်အ ွားအကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပေ
ကက ွားဖေ ော်တိုတော်က ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဒရွတော်တိုကော် ဆခ ေါ်ဖ

ော်ွားစဉော် ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား

ော်ွား ရပပီွား ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားသ ွားပပီွား အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ လ ခရ ကော်မသမော်ွားယူမှီဖပညော်သူမ ွားမှ အခလ
နီွားရ တ ော်ခဖမဖမှ ပော်သ ဂ လော်ထ ွား ပါသညော်။

ော်ွားအ ွား

၆၄၀
၆၄၁

ကိုန္ို ော်

က ွား

မ ွားမ ော်ွား

က ွား

၃၀

၄၀

အမညော်မသ
အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား
ပ ူွား

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ဧပပီလ (၉) ရကော်ခနို့က ပ ူွားပမ ြို့ မ ဂတစော်လမော်ွားရှ ဆန္ဒဖပသူမ ွား စိုစညော်ွားဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခလရှခသ
၆၄၂

မနော်ဖမတော်ခဟ

မ

အမညော်မသ

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား

မမနော်ဖမတော်ခဟမှ ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ သူမ၏ ရိုပော်အခလ
သမော်ွားဆညော်ွားခေ ကော်ေ ကော်ပစော်လိုကော်၍ မသ ွားစိုမှ ရိုပော်အခလ

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

အ ညော် သှိ

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ူွား

ဂဂရစော်လ ော််းသ ှိတော်

ခူ်း

ော်ွားဖပနော်လညော် မရရှ ခပ။

အမ ွားသမီွားတစော်ဦွား ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ သူမ၏ ရိုပော်အခလ

ဖမတော်ဝ ော်ွားပပ

မ

အမညော်မသ

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

၉-ဧပပီ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ော်ွားဖပနော်လညော် မရရှ ခပ။

၆၄၅
၆၄၆
၆၄၇
၆၄၈

ေိုွားသ ွား( ါလူ)
ပို ော်ေ ော်ဝ ော်ွား
ကိုရကကီွား
ဝ ော်ွားဦွား ( ) လှခဝ

က ွား

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

က ွား
က ွား

အမညော်မသ
၅၉

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
ဆို ော်ကယော်က
ယော်ရီခမ

ော်ွား

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်
မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား
အမှတော် ၁၁၉၁၊
ဆိုရှယော်လစော်

ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

၁၀ လမော်ွား၊
၆၄၉

ကိုလ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

အလ ော်ွားခရ

ော် ၁

ရပော်ကကော်

၆၅၀

တ ော်ခအွား

က ွား

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

၆၅၁

ခမ

က ွား

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

၆၅၂
၆၅၃
၆၅၄

ော်သကော်

လ ော်ွားထကော်န္ို ော်
ခက ော်ခေ ဟနော်ွား
စိုွားပို ော်ဦွား

က ွား
က ွား
က ွား

အမညော်မသ
၁၉

အမညော်မသ
အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
ခက

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

၅ လမော်ွား၊ အလ ော်ွားခရ
၁ ရပော်ကကော်
ဆိုရှယော်လစော် ၁၅ လမော်ွား
ပိုဏဏ ွားစို ၉ လမော်ွား
ဆိုရှယော်လစော် ၈ လမော်ွား
ဟသသ ကိုနော်ွား

ော်

ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား

ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား

တပော်ခနရ အ ွား

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားက အ ော်အ ွားအလိုွားအရ ော်ွားသိုွား၍ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်ပေ
မဖမတော်ဝ ော်ွားပပမှ ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ သူမ၏ ရိုပော်အခလ
သမော်ွားဆညော်ွားခေ ကော်ေ ကော်ပစော်လိုကော်၍ မသ ွားစိုမှ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကိုလညော်ွား စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်ွားဖပနော်လညော် မရရှ ခပ။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်

ော်ွားကိုလညော်ွား စစော်အိုပော်စိုမှ

ဧပပီလ (၉) ရကော်ခနို့က ပ ူွားပမ ြို့ မ ဂတစော်လမော်ွားရှ ဆန္ဒဖပသူမ ွား စိုစညော်ွားဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခလရှခသ
၆၄၄

တပော်ခနရ အ ွား

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားက အ ော်အ ွားအလိုွားအရ ော်ွားသိုွား၍ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်ပေ
သမော်ွားဆညော်ွားခေ ကော်ေ ကော်ပစော်လိုကော်၍ မသ ွားစိုမှ ရိုပော်အခလ

ော်ွားစဉော်

ော်ွားကိုလညော်ွား စစော်အိုပော်စိုမှ

ဧပပီလ (၉) ရကော်ခနို့က ပ ူွားပမ ြို့ မ ဂတစော်လမော်ွားရှ ဆန္ဒဖပသူမ ွား စိုစညော်ွားဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခလရှခသ
၆၄၃

တပော်ခနရ အ ွား

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားက အ ော်အ ွားအလိုွားအရ ော်ွားသိုွား၍ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွားစဉော်

၆၅၅

အ

ူွား

က ွား

၆၅၆

ခအ

၆၅၇

ဝ ော်ွားဦွား

၆၅၈

၅၄ အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆၅၉
၆၆၀
၆၆၁
၆၆၂
၆၆၃

ော်ကိုလတော်

ခက

ော်ွားခက ော်ထနော်ွား

အ က မ ော်ွား နို့ော်
ကိုေ ော်

အမညော်မသ

ဟနော်သ ော် နို့ော်

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

09-Apr-21

09-Apr-21

Civilian

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

က ွား

အမညော်မသ

09-Apr-21

09-Apr-21

Civilian

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

က ွား

၁၉

က ွား

အမညော်မသ
အမညော်မသ

က ွား
က ွား

၆၆၅

မ ော်ွားန္ို ော်

က ွား

၆၆၆

ခအ

က ွား

၆၆၇

အမညော်မသ

က ွား

၆၆၈

ခအ

က ွား

အမညော်မသ
အမညော်မသ

က ွား

ဝ ော်ွားလှု ော်

ော်ပ မော်ွားခထွား

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၆၆၄

ော်သူ

၉ ဧပပီ ၂၁

က ွား

က ွား

ဘိုဘိုန္ို ော်

၉ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ
၃၉

31

၂၀

၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

၁၁ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁
၉ ဧပပီ ၂၁

ခက
ခက
ခက
ခက
ခက

ဆိုရှယော်လစော် ၄ လမော်ွား
အလ ော်ွားခရ

ော် ၁/၁၀

လမော်ွား
ဆိုရှယော်လစော် ၉ လမော်ွား

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်
ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား
ခမှ ော်ကနော် (၇)လမော်ွား/(၈)
လမော်ွား၊

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား
ပ ူွား

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ပ ူွား

ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား
ပ ူွား

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ပ ူွားပမ ြို့ Maggatic Road တပော်အ ွားပေ စဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

ော်ွားစဉော်က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

အကက ော်နှောလကော်ပရဟတအသ ော်ွားသ ွားတဦွားဖေစော်ပပီွား ၉ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား

ရက ၁၂ ဧပပီ ၂၁

ဦွားအိုနော်ွားကက ော်

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ခမှ ော်ကနော် ၁၄ လမော်ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

အမညော်မသ

၉ ဧပပီ ၂၁

၉ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား မ ဂရစော်လမော်ွားသပတော်

ခမှ ော်ကနော် ၁၄ လမော်ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ဦွားလှထနော်ွားလ ော်

၉ ဧပပီ ၂၁ ဒါဏော်ရ ရ ၄ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခမှ ော်ကနော် ၂၁လမော်ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

အမညော်မသ

၁၀ ဧပပီ ၂၁

၁၀ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အ ရှလမော်ွားအနီွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

အမညော်မသ

၁၀ ဧပပီ ၂၁

၁၀ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အ ရှလမော်ွားအနီွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ရွ ထသိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်စဉော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ဆန္ဒဖပပသိုို့ပစော် တော်ပေ စဉော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

တမူွား ရို ော်ရရိုွားခရှြို့မှဆို ော်ကယော်ဖေတော်ခမ

၆၆၉

ခစ ဆခနမူွား

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၁၀ ဧပပီ ၂၁

၁၀ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကသနော်ွားခက ွားရွ

၆၇၀

ရှု ော်ွားခဝပေ ွား

က ွား

၂၁

အမညော်မသ

၁၀ ဧပပီ ၂၁

၁၀ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဝါွားခရ

၆၇၁

ထနော်ွားထနော်ွားဦွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၁ ဧပပီ ၂၁

၁၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ွားခက ွားရွ

ခစ ော်ပ ွား(၇) ဝကော်ရှု
ဒါွားခသွားခက ကော်ခက ွား
ရွ
ဝါွားခရ

ော်ွားခက ွားရွ ၊

အရ ခတ ော်ပမ ြို့

တ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ဧပပီ ၉ ရကော် ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် ရရှ သညော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ၄ ေနော် ၂၀၂၁ ခနို့တ ော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

အ ရှလမော်ွား၊
စမော်ွားခလ

ော်ွားဓမမ ရိုအနီ

ော်ွားစဉော် ပစော် တော် ရပပီွား က ဆိုွားပါသညော်။

းွား
၆၇၂

ခအ

ော် နို့ော် ( )

ပါ နို့ော်

က ွား

33

အမညော်မသ

၁၁ ဧပပီ ၂၁

၁၁ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

၆၇၃

ခက ော်လ ော်ွားခထွား

က ွား

39

အမညော်မသ

၁၂ ဧပပီ ၂၁

၁၂ ဧပပီ ၂၁

၆၇၄

ဟ ရီ်း ယ
(ဂှိသ
ို ဖ ်း)

မ

၃၀

အမညော်မသ

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁

၁၃-ဧပပီ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၆၇၅

ကီဆနော်ွား( ိုသ ခမွား) က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁

၆၇၆
၆၇၇

ပ မော်ွားထကော်
ခေ ော်ဝ ော်ွားန္ို ော်

က ွား
က ွား

အမညော်
၄၆

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁
၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁
၁၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

အမော်ခရှြို့
Near Insein Police

(၁၂) ရပော်ကကော်၊
ပ ော်ွားတယလမော်ွား

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

ပါဟတတ ွားအနီွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

ပါဟတတ ွားအနီွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

station

မ ော်ွားလမော်ွားမှတော်တို ော်အနီွား

ခအ

ော်ဆနော်ွားရပော်ကကော်

ခရွှေခပါကော်က ရနော်ကိုနော်

ဗဟနော်ွားပမ ြို့န
ယော်
ဖမစော် ယော်၊
အမရပူရ

ရနော်ကိုနော်
မန္တခလွား

ခနအမော်ခရှြို့တ ော်ထို ော်ခနစဉော်အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ပပီွား အခလ

ော်ွားအ ွားယူခဆ

ော်သ ွားက ခ ၃

သနော်ွားက ပော်ဖေ ော်ဖပနော်ခရွွား ို ော်ွားပါသညော်။
မီွားက ော်ွားခစ

ော်စဉော်က ွားတစော်စီွားအ ွားမသကသ သဖေ ော်လိုကော်ကကညော်စဉော် ေမော်ွားဆီွားပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရပပီွား

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
မဟ ရီွားမ ယ မှ န္ှောွားန္ိုို့သ ွားပိုို့စဉော် ပါဟတတ ွားအနီွား၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ ခသနတော်ဖေ ော်
ပစော် တော်မှုခကက

ော် ခသဆိုွား ရသူဖေစော်သညော်။

န္ှောွားန္ိုို့သ ွားပိုို့စဉော် ပါဟတတ ွားအနီွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်မှုခကက
ဘတော်စော်စက ွားမှတော်တို ော်တ ော်က ွားခစ

ော် က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်လိုကော်သညော် ခသနတော်က ဉော်ဆ

ရ ော်ဘတော်သိုို့ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဖမစော် ယော်ပမ ြို့မှ ဧပပီလ ၁၃ ရကော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
န္ှစော်အရွယော် ဦွားခေ ော်ဝ ော်ွားန္ို ော် ရ ော်ဘတော်ထိုတော်

ော်စီရြို့ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော်ွားခပါကော်ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား ပါတယော်

ော် အသကော် ၄၆

၆၇၈

ခအ

၆၇၉

အမညော်မသ

၆၈၀
၆၈၁

ော် စော်သူ

က ွား

၃၀

က ွား

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁
၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁
၁၃ ဧပပီ ၂၁

ဖမစော် ယော်၊

မန္တခလွား

အမရပူရ
ဖမစော် ယော်၊

မန္တခလွား

အမရပူရ
ဖမစော် ယော်၊

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

အမရပူရ
ဖမစော် ယော်၊

အရပော်သ ွား

မန္တခလွား

အမရပူရ

ဖမစော် ယော်ပမ ြို့မှ ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့ကအကကမော်ွားေကော် စစော်ခက

ော်စီရြို့ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုအတ ော်ွား ေ ော်သိုို့

ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဖမစော် ယော်ပမ ြို့မှ ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ဖမစော် ယော်ပမ ြို့မှ ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော်ွားအ ွားလိုယူ ခေ ကော်ေ ကော် ရပါသညော်။

ော်စီအိုပော်စို

ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ဖမစော် ယော်ပမ ြို့မှ ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
၏ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော်စီအိုပော်စို

ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွားလိုယူ ခေ ကော်ေ ကော် ရပါသညော်။

ော်စီအိုပော်စို

ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွားလိုယူ ခေ ကော်ေ ကော် ရပါသညော်။

ပိုသမော်ပမ ြို့နယော်ခရွွားခက ကော်ပခက ော်မရှ ော်အတ ော်ွားခရွားမှှူွားတဦွားဖေစော်ပပီွား တလနီွားပါွားကက ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွား ရပပီွား
၆၈၂

တ ော်ခမ

ော်ဆနော်ွား

က ွား

၅၃

အမညော်မသ

၁၃ ဧပပီ ၂၁

၁၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ပမ ြို့နယော်ခက ော်မရှ ော်ရိုွား

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

ဖပနော်လညော်လတော်ခဖမ ကော်လ က မစ ရ ော်ွားစစော်ရနော် လ ခရ ကော်ခ ေါ်ယူပပီွား ခလှ ါွားခပေါ်မှဖပ တော်က သညော်ဟို
အခကက

ော်ွားကက ွားက မသ ွားစိုအ ွား အခလ

ော်ွားသယော်ယူရနော် အခကက

ော်ွားကက ွား ပါသညော်။ က ဆိုွား နော်တ ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားဒါဏော်ရ မ ွားန္ှ ော် နရိုွားက ွားဒါဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှ ရသညော်။
၆၈၃

အမညော်မသ

က ွား

၆၈၄

ခက ော်ရန္ို ော်

က ွား
က ွား

၆၈၅

ဖပညော်ပေ ွားခမ

ော် ( )

တရိုတော်ကကီွား

၁၄ ဧပပီ ၂၁

၁၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၂၅

အမညော်မသ

၁၄ ဧပပီ ၂၁

၁၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

၂၈

အမညော်မသ

၁၄ ဧပပီ ၂၁

၁၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ကိုကိုထကော် ( )
၆၈၆

ျွနော်မ ဘို ော် ( )
အမခက

၆၈၇

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်

တိုွား

ဖမစော် ယော်၊

အမညော်မသ

မန္တခလွား

အမရပူရ

၇၄၊ ၇၅ လမော်ွားန္ှ ော် ၃၇၊

၇၄၊ ၇၅ လမော်ွားန္ှ ော် ၃၇၊

၃၈ ကက ွား

၃၈ ကက ွား

မဟ ခအ

ဆူွားခလွားဗလီဝ ော်ွားအတ ဆူွားခလွားဗလီဝ ော်ွားအတ ခဖမ
ော်ွား

ော်

မန္တခလွား

၂၈

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆ ရပော်ကကော်

၆ ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

၃၀

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆ ရပော်ကကော်

၆ ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အမညော်မသ

က ွား

၆၈၉

ခက ော်လှု ော်ဝ ော်ွား

က ွား

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ မိုွားခက
းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
၆၉၀

ေ ော်ကို

က ွား

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ မိုွားခက
းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
၆၉၁

ကိုန္ို ော်

က ွား

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ မိုွားခက
းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
၆၉၂

ခအ

ော်န္ို ော်မိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ သမ ော်စကော်ခက ွားရွ
းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

အခလ

ော်စီအိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ရပပီွား

ော်ွားအ ွားလိုယူသမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော်သနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်ပပီွားကက ွားဖေ ော်တိုတော်က ဆခ ေါ်သ ွားပပီွားခထ
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ကကီွားခရှြို့အခရ ကော်တ ော်ပစော် တော်

ော်ွား ရပါသညော်။

လကော်ေ သိုို့က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားပပီွားအခလ

ော်ွားအ ွားအကကမော်ွားေကော်အေြို့မှသမော်ွားယူသ ွားပါသညော်။

ကိုကိုထကော် ခနထို ော်သညော် ဗလီဝ ော်ွားအတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်

ခနအမော်ခရှြို့တ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွား

က ွား

၆၈၈

ဧပပီလ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ဖမစော် ယော်ပမ ြို့တ ော်ွား အကကမော်ွားေကော် စစော်ခက

ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့ ၆ ရပော်ကကော် တပော်အ ွား ဝ ော်ခရ ကော်ပေ

ော်ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရက

ော်ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရက

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့ ၆ ရပော်ကကော် တပော်အ ွား ဝ ော်ခရ ကော်ပေ
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

ခဆ

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

ခဆ

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

ခဆ

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

ခဆ

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
၆၉၃

တ ော်မိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ လယော်ခရှခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

မိုရွ -ကနီသ ွားသညော်လ
၆၉၄

ဝ ော်ွားကို

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၁၅ ဧပပီ ၂၁

၁၅ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

မော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရ ဘနော်ွားဘြို့ခက ွားရွ
းွား တော်ေ ော်သညော်ခနရ

၆၉၅

ခအ

ော်ခေ ော်ဦွား

က ွား

၃၁

ဦွားခမ

ော်ဝ ော်ွား

၁၇ ဧပပီ ၂၁

၁၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကူွားဆပော်အိုပော်စို၊

ဆယော်ခက ွားရွ

သစော်ခ ါကော်ခက ွားရွ

ခအ

ော်ခေ ော်မိုွား

က ွား

၄၈

အမညော်မသ

၁၇ ဧပပီ ၂၁

၁၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခအ
ခအ

ော် မော်ွားသ ရပော်က

ော် မော်ွားသ ရပော်က

ကော်

ော်

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၁၇ ဧပပီ ၂၁

၁၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခအ
ခအ

ော် မော်ွားသ ရပော်က

ကော်

မန္တခလွား

ခအ

ော်ကိုကိုပေ ွား( )

စတီွား

က ွား

၂၅

ဦွားမိုွား

၁၇ ဧပပီ ၂၁

၁၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၄၅

ဦွားဝပေ ွား

၁၈ ဧပပီ ၂၁

၁၈ ဧပပီ ၂၁

အ

အမညော်မသ

၁၈ ဧပပီ ၂၁

၁၈ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၆၉၉

ေိုွားလ ော်ွား

က ွား

၇၀၀

ခအ

က ွား

ခအ

ော်ဆနော်ွားလမော်ွား၊ ၃

ခအ

ရပော်ကကော်

ော် မော်ွားသ ရပော်က

ခဖမ
ော်ပေ ွားသူ

ဝ ော်ွားခေ ော်

က ွား

၄၂

၁၈ ဧပပီ ၂၁

အမညော်မသ

(ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား )

၂၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၆ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆယော်ရွ ခက ွားရွ မှ ို က ကယော်ကကရ ော်ွား ခအ
ော်ွား

ော်ခေ ော်ဦွား မှ ခပါ ော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား

ရပပီွား

ရပါသညော်။

ော် မော်ွားသ ရပော်ကကော်တ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုအတ ော်ွား ဦွားခ ါ ော်ွားသိုက ဉော်ဆထမှနော်သ ွားပပီွား အခလ

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား ခအ
မိုွားကိုတော်

မန္တခလွား

ော်ဆနော်ွားလမော်ွား၊ ၃

ကူွားဆပော်အိုပော်စို
ဆို ော်တခက ွားရွ

ခက ကော်မ

ရှမော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊

ေ ွားခစ ရပော်ကကော်အတ ေ ွားခစ ရပော်ကကော်

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

၇၀၁

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ော်စီအေြို့မှ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ

ော် မော်ွားသ ရပော်ကကော်တ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုအတ ော်ွားခဖ ခထ ကော်သိုို့က ဉော်ဆထမှနော်သ ွားပပီွား အခလ

ော်စီအေြို့မှ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ

သမော်ွားယူသ ွားပါသညော်။

ရပော်ကကော်

ဆယော်ခက ွားရွ

ခဆ

သမော်ွားယူသ ွားပါသညော်။

ကော်
၆၉၈

ော်ရွကော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်တပော်မ ွားခရ ကော်လ ပပီွား

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား ခအ
မိုွားကိုတော်

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား
စိုွားသကော်ခအ

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ သတော်ဖေတော်ဖ

ကော်

၆၉၇

ခဆ

ပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

april 17ခနို့ မနကော်ပို ော်ွားမှ ဆယော်ရွ ခက ွားရွ သိုို့ အကကမော်ွားေကော်ေမော်ွားဆီွားရိုကော်န္ှကော်မှုခတ ဖပ လိုပော် ရသညော်အတကော်

မိုွားကိုတော်ပမ ြို့အခရှြို့ဖ မော်ွား
၆၉၆

မိုရွ -ကနီက ွားလမော်ွားခပေါ်တ ော်စစော်ခဆွားခရွား တော်

လမော်ွားမခပေါ်တ ော်ပစော်

ခက ခသ

တော် ရ

ော်ွား တနသသ ရီ

ညေကော်ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားခနစဉော်အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွား

ဧပပီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ မနကော်ပို ော်ွားမှ ဆယော်ရွ ခက ွားရွ သိုို့ အကကမော်ွားေကော်ေမော်ွားဆီွားရိုကော်န္ှကော်မှုခတ
ဖပ လိုပော် ရသညော်အတကော် ဆယော်ရွ ခက ွားရွ မှ ို က ကယော်ကကရ ော်ွား ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ကမော်ွားရွကော်ထကော်ဝယော်စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ပစော် တော် ရပပီွားလက ခနစဉော်
အနီွားကပော်ထပော်မပစော်သတော် ရပပီွားက ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့၊ ည၉နှောရီဝနော်ွားက ော်အ နော်၌ စစော်ခက

ော်စီတပော်ေြို့မ ွားအ ွားဖမ ော်၍ ဆို ော်ကယော် ခမ

ော်ွားခဖပွားရ မှ

ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ရ၍ စစော် ခဆွားရိုတ ော် ကိုသမှု ယူခနစဉော် ဧပပီလ ၂၃ ရကော် ခနို့တ ော် က ဆိုွား ။

၁၈ ဧပပီ ၂၁ တ ော်
ခနအမော်တ ါွားပတော်စဉော်
၇၀၂

ထနော်ွားဦွား

က ွား

၄၄

အမညော်မသ

ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖမ ော်ခ ပမ ြို့ ရပော်ကကော်မ ွားအတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သညော်။
အမော်အတ ော်ွားဝ ော်ပစော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ထမှနော်ဒ

ဆနော်စကော်တ ော်အလိုပော်လိုပော်ခနသညော် ဦွားထနော်ွားဦွားမှ အမော်တ ါွားပတော်ရနော် လိုပော်ခဆ

ော်ခနစဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွားပစော် တော် ရပပီွား

မန္တခလွားခဆွားရိုသိုို့ တလနီွားပါွား ကိုသမှု ယူခနစဉော် ၁၆ ခမ ၂၁ ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

းါဏော်ရ ရ

၇၀၃

၇၀၄
၇၀၅

ခအ

ော်ခက ော်မ ော်ွား

( ) ေနော် ကော်
သူရခအ

ော်

ျွနော် ှူလီယ

က ွား

၅၅

က ွား
က ွား

ဦွားသနော်ွားခအ

အမညော်မသ
၂၂

အမညော်မသ

ော်

၁၉ ဧပပီ ၂၁
ဒါဏော်ရ ရ
၂၂ ဧပပီ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား
၂၃ ဧပပီ ၂၁

၂၀ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၂၃ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

၂၃ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ပ ိုကကှူစစော်ခကက

ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားစစော်ခဆွား
ခနစဉော်က ဆိုွားပါသညော်
ဘီလူွားခ
နော်

ော်ွားအတ ော်ွား ို

အမှတော် ၃ ရပော်ကကော်၊
ပမ ြို့ဖပကကော်သစော်
ထီွားဖေှူရပော်ကကော်

ပ ိုကကှူ

မခကွား

ဖပညော်

ပ ူွား

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ပ ိုကကှူပမ ြို့ တ ော်ဆန္ဒဖပစစော်ခကက

ော်ွားအတ ော်ွား ဆီွား ိုသိုို့ ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား မိုရွ စစော်ခဆွားရိုတ ော်

ကိုသမှု ယူစဉော်က ဆိုွား၊ အခလ

ော်ွားအ ွား ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ

ော်

ော်မခပွားပမိုရွ တ ော်သ ဂ လော် ရပါသညော်။

ဧပပီလ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော်ဖပညော်ပမ ြို့ထီွားဖေှူရပော်ကကော်တ ော် အရပော်သ ွားမ ွားအ ွားဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွားခနှောကော် ၂၃
ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခဆွားခနစဉော် ဖပ ော်ွားထနော်စ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက
လ ော်ခက ော်အ ရိုဏော်ဦွားသပတော်ပေ

ော်ွား ရစဉော် ဘီလူွားခ

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွားအတ ော်ွားသိုို့ ိုနော် ထကော်ခဖပွားရ ော်ွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၇၀၆

ဟနော်ွားမ ော်ွားလတော်

က ွား

၁၆

ဦွားဖမ ော်ခမ

၇၀၇

န္ှ ော်ွားဦွား

က ွား

၅၆

၇၀၈

ခက

က ွား

၂၂

ော်

၂၃ ဧပပီ ၂၁

၂၃ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား အမော်အတ ော်ွားဝ ော်ပစော်

အမညော်မသ

၂၄ ဧပပီ ၂၁

၂၄ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၂၄ ဧပပီ ၂၁

၂၄ ဧပပီ ၂၁

ခက

No(1), Htinn Ten
Yard

ပ ဉော်ွားမနှောွားဆို ော်ကယော်သ ရွ ခက ကော်ခ ြို့ဓမမ ရို
ပတော်

အနီွား

မော်ွားဖမသ စညော် ၆၅
ော်ွားထကော်န္ို ော်

ခရစကက

မခကွား

ပ ဉော်ွားမနှောွား

ခနဖပညော်ခတ ော်

မန္တခလွား

ညော်

လမော်ွားခဒါ ော်

ော်စီတပော်မှ ဆယော်တနော်ွားခက

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ပပီွား အခလ

ော်ွားသ ွား ခမ

ော်ွားဟနော်ွားမ ော်ွားလတော်အ ွား ခနအမော်အတ ော်ွား

ော်ွားအ ွားခေ ကော်ေ ကော်ရနော်သယော်ယူသ ွားပါသညော်။

ခနဖပညော်ခတ ော်ပ ဉော်ွားမနှောွား ဆို ော်ကယော်သပတော်အ ွား အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ က ွားန္ှ ော်တိုကော်ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်ပေ

အရပော်ဝတော်မ ွားဖေ ော်လ ခရ ကော်ပပီွားအနီွားကပော်ပစော် တော်မှုခကက
က ဆိုွားသ ွားပပီွားအခလ

ော် ကိုခက

ဝ ော်ွားကကညော်

မ

၆၃

အမညော်မသ

၂၄-ဧပပီ-၂၀၂၁

၂၄-ဧပပီ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခဖမ

ော်ပမ ြို့မ ရစ နော်ွား

ခတ

ော်ရပော်ကကော်

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားထကော်န္ို ော်

ော်ွားအ ွားသယော်ယူသ ွားပါသညော်။ ။

အသကော် ၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားကကညော်မှ ဧပပီ ၂၄ ညခနပို ော်ွားက ခဖမ
၇၀၉

ော်ွားစဉော်

လူ ယော်တဦွားခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
မန္တခလွား မော်ွားဖမသ စညော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ ဆို ော်ကယော်မ ွား၊

မော်ွားဖမသ စ

ော်ွားသ ွား လမော်ွားန္ှ ော် ၁၀၇

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်ပမ ြို့နယော်ရတပော်ေြို့၏ ေမော်ွားဆီွား ရပပီွားခနှောကော်

မနစော်ပို ော်ွားအကက မှ ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ သူမမှ ပိုဒော်မ ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၆၊ ၁၁၄ တိုို့ဖေ ော် စစော်အိုပော်စိုက အလိုရှခနသူ
တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား အပူရှနော်ဖပ ော်ွားခသ ရ သီဥတိုန္ှ ော် န္ှလိုွားခရ

ါအ ဖေ ော် ရိုတော်တရကော်ခသဆိုွားသ ွား သညော်ဟို ရစ နော်ွားက

ဆိုသညော်။
ခေ ော်ရှနော်ွား ( )
၇၁၀

အီကက ခကွား ( )

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂၆ ဧပပီ ၂၁

၂၆ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

စနော်ပနော်ွားရပော်ကကော်

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၂၇ ဧပပီ ၂၁

၂၇ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒီခမ ဆိုွား

အီခကွား
၇၁၁

ခပေါ်လူ

Muan Lian 
ခမ

မဟ ခအ

စနော်ပနော်ွားရပော်

ခဖမ

ော်

ဒီခမ ဆိုွား

မန္တခလွား

ကယ ွား

မန္တခလွားပမ ြို့ စနော်ပနော်ွားရပော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ထမ ော်ွားခကက ော်ခရ

ော်ွားသူ

ကိုအီကက ခကွားအ ွား ခက ကိုနော်ွားသိုို့ က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ပပီွားက ဆိုွားပါသညော်
ကယ ွားဖပညော်နညော်ဒီခမ ဆိုွားပမ ြို့အဝ ော်မှ အတ ွားအဆီွားမ ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အေြို့မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော်
ဖပညော်သူတဦွားက ဉော်ဆ်ံထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
တီွားတနော်ပမ ြို့တ ော် ၂၇ ရကော် ဧပပီ ၂၁ ခနို့ည ၁၀ နှောရီအ နော်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားခနစဉော် လမော်ွား၌

Tg. Felix Thang
၇၁၂

၄၁ လမော်ွားန္ှ ော် ၂၄ လမော်ွား

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၇ ဧပပီ ၂၁

၂၇ ဧပပီ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ော်ထနော်ွားမမော်ွားလ နော်

တီွားတနော်ပမ ြို့

တီွားတနော်ပမ ြို့

ခဖမ ကော်ေကော်

ခဖမ ကော်ေကော်

တီွားတနော်

ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီ၏ လကော်ပါွားခစ ရ န္ှ ော် စစော်သ ွားမ ွားမှ ပစော် တော်ဖ

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်က ဆိုွားပါသညော်။ က ဆိုွားသူ၏ ရိုပော်အခလ
သယော်ယူ

ော်မခပွားခသွားခကက

ော်ွားခကက ော်

ော်ွားသညော် ခဆွားရို၌ ရှခနပပီွား မသ ွားစိုအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

က ဆိုွားသ ွားသူကိုခက ော်န္ို ော်သညော် ၂၇ ဧပပီ ၂၁ ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ၂၈ ဧပပီ ၂၁
၇၁၃

ခက ော်န္ို ော်

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၂၇ ဧပပီ ၂၁

၂၈ ဧပပီ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခ

ော်ွားမ

ခ

ော်ွားမ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ခနို့တ ော် အခလ

ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခပွားအပော် ပါသညော်။ ဖပ ော်ွားထနော်စ န္ှပော်စကော်ညှဉော်ွားပနော်ွား ရသညော် ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်

က ဆိုွားပါသညော်။

၇၁၄

၇၁၅

၇၁၆

ညီညီခမ

စခပါ

ော်

က ွား

၃၂

က ွား

ရှဟ ဒီဘို ော်

အမညော်မသ

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၈ ဧပပီ ၂၁

၂၈ ဧပပီ ၂၁

၁ ခမ ၂၁

၂၈ ဧပပီ ၂၁

၂၉ ဧပပီ ၂၁

၁ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

လိုပော် နော်ွားရှ ော်

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

အမှတော်
(၂၀၈)သီရမ လ ရပော်
ကကော်

စဖပခက ွားရွ အတ ော်ွားဝ
ော်ခရ ကော်ပစော် တော်

ခအ

ော်ခဖမသ

း ေ

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော် စစော်ခက

ော်စီက ဆို ော်ကယော်ကို ရပော်တနော်ို့စစော်ခဆွားရနော် ဟနော်ို့တ ွားစဥော် ခမ

ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော်၍ ဝမော်ွားဗိုကော်ခပါကော်ပပီွား ပ

ေ ပိုပမ ြို့နယော် ဧရ ဝတီ

အမ ွားသမီွားတဦွားအပါအဝ ော် ဖပညော်သူ ၇ ဦွားအ ွားေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
လကော်ခမ

ော်သ ွားပပီွား ကိုစခပါမှ ဝမော်ွားဗိုကော်၊

ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ဘိုကခလွားခဆွားရိုတ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ကတော် ို ော်ပမ ြို့အမော်ဖေှူခတ ော်က ွားအပိုပစစညော်ွားဆို ော်မှဖေစော်ပပီွား က ွားတ ယ လ ဝယော်စဉော် ဆို ော်ပတော် နော်ဖေစော်ခနသဖေ ော်

ဆို ော်အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်

ကတော် ို ော်

ပစော် တော် ရသညော်

ရှမော်ွား

မခရ

ော်ွားခပွားန္ို ော်ပါဟို ခဖပ ဆိုသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ရ ော်ဘတော်သိုို့ ခသနတော်ဖေ ော် နော်ရွယော်ပစော် တော် ရပပီွား

ဆို ော်ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊ စစော်ပပခက ွားရွ ခန အသကော် ၂၈ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခအ

ော်သူမှ ခရ ော်ဘ ဖ စော်ရနော် ပညစော်ရွ

အသ ွားလမော်ွားရှ ခရ ော်ဘ ခ သိုို့ ထကော်သ ွားရ ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်ခရ ကော်မလ ခတ ခကက
ခအ

၇၁၈

ေိုွားလိုွား

ော်သူ

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၁ ခမ ၂၁

၁ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၅

ဦွားဘိုွားတိုွား

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

သီခပါအနီွား
ခရွှေခက

ော်ွားစိုရပော်

G3

ရပော်ကကော်ရိုွားအ ွား မီွားရှုြို့မှုဖေစော်စဉော်ဖေစော်ပ ွားပပီွားခနှောကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ပပီွား ကိုစခပါ န္ှ ော်
စဖပခက ွားရွ

ခလ

၇၁၇

ော်ွားခဖပွားသညော်ဟိုဆိုက

ော်ွားပပီွား ခသဆိုွား သညော်ဟို သရသညော်။

စစော်ပပခက ွားရွ

ခလ

ဖမနော်မ ရပော် ရပော်ကကော်

သီခပါ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ရှမော်ွား

ဆိုသညော်။ ထိုခကက
ကိုခအ

ော်ွား မသ ွားစိုဝ ော်တစော်ဦွားက

ော် မသ ွားဝ ော်မ ွားက ခမလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ထ ွားဝယော်ရှ တပော်ခဆွားရိုသိုို့ သ ွားခရ ကော်စိုစမော်ွားရ

ော်သူအ ွား ပို ော်ရှ ော်မအခလ

ော်ွားအဖေစော် သပ ဂ လော်လိုကော်ပပီဟို သရခကက

ော်ွား ၎ ော်ွားက ခဖပ သညော်။

သီခပါပမ ြို့ဘိုရ ွားကကီွားအဝို ော်ွားအနီွား သပတော်စိုရပော်တ ော်လူစိုခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပေ
နေူွားတညော်တညော်သိုို့ ခသနတော်က ဉော်ဆထမှနော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော်က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ွားသဖေ ော်

၇၁၉

ဝ ော်ွားန္ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇၂၀

ခဝပေ ွား

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇၂၁

မ ော်ွားေ ော်

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခ ွားရပော်ကကော် နယော်ခဖမ

Naung Cho

၉
လိုွား

ော်ွား

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်ခဖမ ကော်ပို ော်ွား၊ ခက ကော်မ ရို ော်၊ ခနှော ော် ပမ ြို့တ ော် ယခနို့မနကော်ပို ော်ွားက လူထိုသပတော် အကကမော်ွားေကော်

ခနှော ော်

ရှမော်ွား

ေ ွားကနို့ော်

က

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ပေ

ော်ွား ရပပီွား ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော် (၄၀) န္ှစော်မှ ဆီွား ိုသိုို့က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

က

ော်ဖပညော်နယော်၊ ေ ွားကနော်ို့တ ော် စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနော်ို့က ော်ခရွား သပတော်စစော်ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီက ပစော် တော်ပေ

ော်ွားကို ခမလ ၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက

ော်ွားရ ကိုခဝပေ ွား အသကော် ၃၃ န္ှစော် ဦွားခ ါ ော်ွား က ညော်ထ၍ က ဆိုွားပါသညော်။

ဝကော်လကော်ပမ ြို့အခထခထသပတော်ဆ ော်န္ွှရနော် လူစိုခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်န္ှမော်န္ှ ော်ွား သဖေ ော် ကိုမ ော်ွားေ ော်
ဝကော်လကော်သပတော်

မှို့ထီွား

မှ ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော်က ဆိုွား ပပီွား အခလ
သယော်ခဆ

၇၂၂

ခေ ော်ဦွား

၇၂၃

သီဟခအ

ော်

က ွား

၄၂

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဝကော်လကော်သပတော်

ဝကော်လကော်ပမ ြို့

Wetlet

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၂၄

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဝကော်လကော်သပတော်

ခအ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

ော် မော်ွားသ ရွ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ခေ ကော်ေ ကော်ရနော်

ော်သ ွားသညော်။

ဝကော်လကော်ပမ ြို့အခထခထသပတော်ဆ ော်န္ွှရနော် လူစိုခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်န္ှမော်န္ှ ော်ွား သဖေ ော် ကိုခေ ော်ဦွား
မှ ရ ော်ဘတော်ခေ ကော်ထကော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ခဆွားရိုသိုို့သယော်ခဆ
ကိုသီဟခအ

ော်န္ို ော်ရနော် ဖပ လိုပော်ခနစဉော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်မှ ဝကော်လကော်ပမ ြို့သပတော်အတ ော်ွား ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ဆထမှနော် ပပီွား ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော်

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ညဆယော်နှောရီခက ော်အ နော်တ ော် မ ော်ွားရပော်က ွားရွ (ထနော်လယော်) လမော်ွားမခပေါ်၌ စစော်က ွား န္ှ ော်ခတြို့၍ အဆိုပါ လူ ယော်က
ဆို ော်ကယော်ရပော်ပပီွား ထကော်ခဖပွားရ မှ စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော် သိုွား ကော် နို့ော် ပစော်ခေ ကော်ပပီွား

၇၂၄

ခေ ော်ပ မော်ွားတ ော်

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁

၃ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားရပော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားရပော်ခက ွားရွ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

စစော်က ွားဖေ ော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားခကက

ော်ွား ေ

ော်ဖေစော်သူမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။ စစော်က ွားခပေါ်တ ော်ခဆ

သ ွားဖေစော်သူကို စိုစမော်ွားရ ခမလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် တပော်ခဆွားရို၌ ခသဆိုွားလ ကော်ခတြို့ရှရခကက

မန္တခလွားပမ ြို့၊ ခအ
၇၂၅

ခက ော်ခက ော်ဦွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၂ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား ရ

က ဆိုွားရကော်မ
သ

ခက

ော်ွားဆရ

ခအ

ဖပ ော်ဦွားလ ော်စစော်ခဆွားရို

ော်ခဖမသ

း ေ

မန္တခလွား

ဆန္ဒဖပပ ပေ

ော်သ ွားသညော်
ော်ွား ၎ ော်ွားမှ ဆိုသညော်။

ော်ခဖမသ စပမ ြို့နယော်၊ ၅၈ လမော်ွား ၂၄ လမော်ွား မှ အ ိုလ ခမ ၂ ရကော်ခနို့က စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်

ော်ွား ရစဉော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား လိုကော်ရပပီွား ဖပ ော်ဦွားလ ော်စစော်ခဆွားရိုတ ော် ကိုသမှု ယူရ ော်ွား

က ဆိုွားသ ွားပပီွား ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားထအခကက

ော်ွားကက ွားဖ

ော်ွားမရှပ ခေ ကော်ေ ကော်မီွားရှုြို့ဖ

ော်ွား

ရပါသညော်။

ခနဖပညော်ခတ ော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏ အေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ပ ဉော်ွားမနှောွားပမ ြို့ ကိုရနော်ပို ော်သညော်
၇၂၆

ရနော်ပို ော်

က ်း

၂၉

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

၂ ဖ ၂၁

စစော်ခကက ခရွားတ ော် အဖပ ော်ွားအထနော်ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ဖ ဖ ညော်ဖတ ော်စစော်ဖကက
၁
PDF
ာ ဖရ်း ှ ကိုတငော်
ဖအ ကော်တဘ
ှိို
(ဖ ဖ ညော်တ ော်
၁၀၀၀
၂၁
)
ဖဆ်းရံိုတင
ွ က
ော် ဆံ်းို

ဉ််း

်း

ဖ ဖ ညော်ဖတ ော်

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော် ခနဖပညော်ခတ ော်ကိုတ ော်

၁၀၀၀ ခဆွားရို၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
သရှရသညော်။ ကိုရနော်ပို ော်သညော် ၎ ော်ွားတမော်ွားခရှ
စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ
လကော်ဆစော်မ ွားရိုကော် ွား

ရဖ

ော်ခနသညော် ပ ဉော်ွားမနှောွားပမ ြို့ရှ ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
ော်ွားခကက

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော်

ော် နှောွားတစော်ေကော်အကက ွားအ ရို ဆိုွားရှုွားသ ွား ဖ

ော်ွား၊ ခဖ ဆစော်၊

ော်ွားအဖပ ော် န္ဓှောကိုယော်အန္ှို့ ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

ော်ွားသရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ထီလ ော်ွားပမ ြို့န္ှ ော် သိုွားမို ော်က ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွား
၇၂၇

ခေ ော်လ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၄ ခမ ၂၁

၄ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ထနော်ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ထီွားလ ော်ွား

မခကွား

မတရ ွားဝ ော်ခရ ကော်ခန္ှှော ော်ယှကော်ခနမှုမ ွားအ ွား ဖပနော်လညော် ို ရ ော်ွား ပို ိုွားန္ှ ော် နရိုွားကက ွားသိုို့
ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၇၂၈

ပ မော်ွား မော်ွားလ ော် ( )
သ ွားခသ

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော် မှ သ ခက
က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၄ ခမ ၂၁

၄ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

သ ခက

ော်ွားခက ွားရွ

သ ခက

ော်ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

န္ှစော်အရွယော်ခမ

ော်ွားခက ွားရွ တ ော်ွားသိုို့ အသကော် ၁၉

ော်ပ မော်ွား မော်ွားသ ော်မှ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဝ ော်ခရ ကော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပစော် တော်ဖ

ော်ွားခကက

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၇၂၉

ခက ော်ေ ော်လတော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၇၃၀

အစို

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၄ ခမ ၂၁
၄ ခမ ၂၁
ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွား

၄ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၆ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဘိုရ ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ဘိုရ ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

၇၀ ရပော်ကကော်၊

၇၀ ရပော်ကကော်၊

ခရွှေဖပညော်ခအွားလမော်ွား

ခရွှေဖပညော်ခအွားလမော်ွား

ခပါကော်

မခကွား

မခကွားတို ော်ွား ခပါကော်ပမ ြို့နယော် ဘိုရ ွားခတ
ပ

ော်ွားက ယော်ခက ွားရွ က ခမ

ခမလ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် ခတ
ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

လူမဆနော်စ ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွား

ော်ရွ တ ော်အကကမော်ွား ေကော်စစော်တပော်၏ ပစော် တော်မှုခကက

ော် ခပါကော်ပမ ြို့နယော်

ော်ခက ော်ေ ော်လတော် အသကော်၂၉ န္ှစော်ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။
ော်ဒ ို ခရွှေဖပညော်ခအွားလမော်ွား ရပော်ကကော် ၇၀ တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
ရပပီွား ခနှောကော် ဖပနော်လညော်လတော်ခဖမ ကော် ပပီွား ၁၆ ခမ ၂၁ ခနို့တ ော်

အဆိုပါညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရသညော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်

ော်

ခနအမော်မှ လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ဖပညော်ပမ ြို့၊
၇၃၁

ခအ

ော် ို ော်ဖမ ော်

က ွား

၃၃

အမညော်မသ

၅ ခမ ၂၁

၅ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

နဝ ော်ွားကကော်သစော်ရပော်က
ကော်

ဖပညော်ပမ ြို့၊
နဝ ော်ွားကကော်သစော်ရပော်

ဖပညော်

ပ ူွား

ခရွှေခတ

အမညော်မသ

က ွား

၇၃၃

ခက ော်စ ပေ ွား

က ွား

၇၃၄
၇၃၅
၇၃၆

၇၃၇

၇၃၈

ေိုနော်ွား

က ွား

ထကော်ခအ

ော် ( )

ေိုွား စော်
ခက ော်သူစိုွား

စို ော်ွားကမော်စို ော်ွား ( )
ခနှော ော်စို ော်ွား

ကော်သီ
ခအ

၇၄၀

ပ မော်ွားသူခအ

၅ ခမ ၂၁

၅ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၆ ခမ ၂၁

၆ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၆ ခမ ၂၁

၆ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဝမော်ခတ ော်ဖပညော်ခက ွားရွ
ော်ွားတ ော်ွားဖမစော်

က ွား

၁၅

အမညော်မသ

၇ ခမ ၂၁

၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ ၊ လယော်သစော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၇ ခမ ၂၁

၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

ဝမော်ွားခတ ော်ဖပညော်ခက ွားရွ ၊
တိုွား ြို့ခဖမ
အထကော်က ော်ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ ၊
လယော်သစော်ခက ွားရွ
က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

မတထီလ

မန္တခလွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

လရ ၃၈၉
က ွား

၄၃

အမညော်မသ

၈ ခမ ၂၁

၈ ခမ ၂၁

ဆရ ဝနော်

ော်ရလ ော်

ော်

Pu Tler Ling
ဦွားတလလော်လ ော်ွား

က ွား

၄၄

အမညော်မသ

၈ ခမ ၂၁ ေမော်ွားဆီွား

၉ ခမ ၂၁

ကဗ ဆရ

M

၂၉

အမညော်မသ

၉ ခမ ၂၁

၉ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၉ ခမ ၂၁

၉ ခမ ၂၁

က ွား

ခရှြို့ဖေတော်စဉော်ေမော်ွားဆီွားသ ဟိုပ ော်

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၉ ခမ ၂၁

၁၁ ခမ ၂၁

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
ဖမ ော်ွားမူပမ ြို့ဆန္ဒဖပပပပေ
ော်ွား ရ

သ ွားခဟ
အရပော်သ ွား

ော်ွား
ော်ွား

စတ ွားစီွားတီွားကနော်ဒို
ခတ

ော်ယ တ ော်ေမော်ွားဆီ

းွား

ော်ွားအ ွားလ ကကညော်ရနော် ေိုနော်ွားခ ေါ်ဆိုပပီွား

ော် ို ော်ဖမ ော် မှ ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားခနခကက

ော်ွားဖပနော်လညော်ရရှခရွား ဆကော်လကော်ကက ွားစ ွားခဆ

ော်ွား မသ ွားစိုမှ အတညော်ဖပ ပပီွား

ော်ရွကော် ပါသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွား၊ မတထီလ ပမ ြို့၊ ဝမော်ွားခတ ော်ဖပညော်တိုွား ြို့နယော်ခဖမ၊ ဘိုရ ော်ခနှော ော်လမော်ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူတဦွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွား ပါသညော်။
ကနီတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီတပော်မ ွားန္ှ ော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ တိုကော်ပတ ော် ဖပညော်သူမ ွားဘကော်မှ

လူ ယော်တစော်ဦွား က ဆိုွား

အကကမော်ွားေက််စစော်တပော်မှ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော် လယော်သစော်ရွ တ ော်ွားသိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် ခမ

ော်ေိုွား စော် အသကော် ၁၅

န္ှစော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားပါသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားစဖပခက ွားရွ မှ ခက ော်သူစိုွား အသကော် ၂၇ န္ှစော်မှ ခတ ထသိုို့သ ွားစဉော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားခကက

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

မိုွားညှ ော်ွား

က

ော်

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖေတော်သ ွားစဉော် ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား နှောွားထ ော်သိုို့ ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ရက လမော်ွားခဘွားတ ော်
သ ွားခရ ကော်ပစော်ထ ွား ပါသညော်။ က ဆိုွားသူ၏ ခဆွားမှတော်တမော်ွားတ ော် မူွားယစော်ခဆွားဝါွား ခလ ဖေစော်သညော်ဟို
ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။

ခရွှေဘိုပမ ြို့ရှ

ခဆွားခက

ော်ဆနို့ော် စစော်ခဆွားရိုမှ အခလ

၈ ခမ ၂၁ ည ၇ နှောရီ ခက ော် နို့ော် ဆရ ဝနော် စို ော်ွားကမော်စို ော်ွား ( ) ခနှော ော်စို ော်ွားမှ လရ ၃၈၉ ခရှြို့မှ

တော်ဖေတော် ရ

ခေ ော်ထနော်ွား ( )

၇၃၉

၇၄၁

၂၅

အမညော်မသ

ော်ကိုတ ော်တစော်ခထ

သ ွားခရ ကော်ကကညော်ရှုကကရ ခအ
အခလ

၇၃၂

ော်သ ွားပပီွား အကကမော်ွားေကော်ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုဖပ လိုပော် ရပါသညော်။

မသ ွားစိုဝ ော်မဘမ ွားအ ွား ခ သနော်ွား ၂၀ န္ှ ော်လ ခရ ကော်ခရွွားယူရနော်ခဖပ ဆိုပပီွားခနှောကော် ဖပညော်ပမ ြို့

တိုကော်အမှတော် B-5
စတ ွားစီွားတီွား
ဟ ွား ါွားခ ွားသစော်

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

ဖမ ော်ွားမူ

စစော်ကို ော်ွား

သလ ော်

ရနော်ကိုနော်

ခမလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်ခရွှေဘိုပမ ြို့ရှ ခနအမော်တ ော် ေနီွားန္ှ ော်အတူ အေမော်ွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှု မ ွားခကက

ရပပီွားခနှောကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

ော် ၉ ခမလ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွားဖမ ော်ွားမူပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖပညော်သူ၂ ဦွားအ ွား ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသဖေ ော်
ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွားရနော်ခတ

ော်ွားဆိုခနစဉော် ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်မှုခကက

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၉ ခမ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် သနော်လ ော်စီွားတီွားစတ ွား တိုကော် နော်ွား အမှတော် (B-5) သိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် ခဆွားတကကသိုလော် ခက

ော်ွားသ ွားခဟ

ော်ွား ကိုပ မော်ွားသူခအ

ရိုနော်ွားရ ော်ွားဆနော် တော်ဖေစော်ပ ွားစဉော် တိုကော်ခပေါ်မှ ဖပ တော်က ခသဆိုွားခကက
ဟ ွား ါွား

၉ ခမ ၂၁ ခနို့တ ော်အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွား

ော်မှ ဖ

ော်ွားဆနော်မှုဖပ သဖေ ော်

ော်ွား သရသညော်။

ော်သ ွားပပီွား ၁၁ ခမ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော်

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော် ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ခမလ ၉ ရကော် ၂၀၂၁ ခနို့ ည ၉နှောရီ နို့ော်တ ော် ခနအမော်တ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ Pu Khamh Bawi

၇၄၂

Pu Khamh Bawi
ဆလို ော်ွား ါမော်ဘြို့

က ွား

အမညော်မသ

၉ ခမ ၂၁

၁၁ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွားဝ ော်ေမော်ွား Thang Zang

ဟ ွား ါွား

အ ွားဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက

ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုကမူ ဖပ ော်ွားထနော်အဆိုပော်ခရ
အခလ
က

နမမတီွားပမ ြို့
၇၄၃

လ ှူ

ကနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၀ ခမ ၂၁

၁၀ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမစော်ကကီွားနှောွား

က

ော်

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ါဖေ ော် ခသဆိုွားသ ွားသညော်ဟို အခကက

ော်ွားကက ွား ပပီွား

ော်ွားအ ွား ခေ ကော်ေ ကော် ပါသညော်။

ော်ဖပညော်နယော် မိုွားခက

ော်ွားပမ ြို့နယော် နမမတီွားပမ ြို့ရှ

(၉)နှောရီ ဝနော်ွားက ော် နို့ော်က ဆို ော်ကယော်ခမ

ယော်ရီခ ါကော်ဆဆို ော်ရှ နမမတီွားပမ ြို့

ော်ခရ

ယော်ရီခ ါကော်ဆဆို ော်ခရှြို့တ ော် ၁၀ ခမ ၂၀၂၁ ည

ော်ွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားခကက

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ခးး

၇၄၄

ခက ော်ဖမ ော်

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၁၁ ခမ ၂၁

၁၁ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

သမ ော်ွားခ ရွ

ကိုခက ော်ဖမ ော်မှ စတော်ခဝဒနှောသညော်တဦွားဖေစော်ပပီွား ခမလ ၁၁ ရကော်ညေကော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
ပစော် တော်မှုခကက

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွား

ခမလ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် တလိုတော်ပမ ြို့၌ ညက ော်ွားခစ
၇၄၅

ေ ော်ကိုထနော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၁၂ ခမ ၂၁

၁၃ ခမ ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား တလိုပော်ပမ ြို့

ခည

ော်တိုနော်ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

၇၄၆

ခနှော ော်ခနှော ော်

က ွား

၄၀

ဦွားခမ

က ွား

၂၆

က ွား

၆၀

ော်လ ော်ွား

၁၂ ခမ ၂၁

၁၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၁၃ ခမ ၂၁

၁၃ ခမ ၂၁

ခက

အမညော်မသ

၁၄ ခမ ၂၁

၁၄ ခမ ၂၁

ကဗ ဆရ

ော်ွားရွ တိုကော်

ပတ ော်က ဆိုွား

မတော်ခက ွားရွ

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ော်ခနစဉော် ပစော် တော်ဖ

ော်ွားကက ွား ခကက

ကနော်ွားခတ

ော်ွား

ရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ

သရှရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ
အခကက

ကနော်ွားခတ

ော်ဖ

ရပပီွား ဒဏော်ရ ဖေ ော်

ော်ွားခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားအ ွား လ ခရ ကော်ယူခဆ

ော်ွား

ော်ရနော် မသ ွားစိုအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားရွ အတ ော်ွားအကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်ရမော်ွားက ွားခနဖ

ော်ွားအ ွား ို က ကယော်ရ ော်ွား

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

Salai Thang
၇၄၇

Hung Thang
ဆလို ော်ွားထနော်ဟနော်ွားထ

ော်ွားသ ွား မ ော်ွားတပော်

မ ော်ွားတပော်

ော်ွား

နော်
၇၄၈

စနော်ဝ ော်ွား

စကော်မှုေိုနော် (မိုရွ )

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

လ/ထ
၇၄၉

ခဝပေ ွားသနို့ော်

က ွား

အမညော်မသ

၁၄ ခမ ၂၁

၁၄ ခမ ၂၁

လ ပော်စစော်အ ော်

၇၅၁
၇၅၂

၇၅၃

ခက ော်ခက ော်

က ွား

Pa Go Sian Mung
ိုဆ ော်ခမ
ခအ

ော်

ော်ခက ော်မိုွား

ထကော်ခေ ော်လ ော်ွား ( )
ဉ ဏော်စူွား

၄၂

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

က ွား

၃၀

ဦွားဖမခသ

က ွား

၂၆

၁၄ ခမ ၂၁

အမညော်မသ

ဦွားခအ

တ ော်ေမော်ွားဆီွား

ော်ွား

ော်စိုွား

မ ော်ွားတပော်

မ ော်ွားတပော်

ော်ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

၁၇ ခမ ၂၁

၁၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၅၆ ရပော်ကကော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

တီွားတနော်

ရ
ပမ ြို့သစော် ( ) ရပော်ကကော်

ပမ ြို့သစော် ( ) ရပော်ကကော်

ော်ွား

ဒိုကော်ဦွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ပ ူွား

အမှတော် ၆၃၊

ခအသ ော်စ ွားခသ ကော်

ကလ ဏီရပော်ကကော်၊

ခ သနော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၁၈ ခမ ၂၁

၁၉ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ော် က ဆိုွား ရပါသညော်။

ော် တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ

ော်ခနသညော် ကိုခဝပေ ွားသနို့ော် က ဉော်သ ော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်

ော်ဒ ို ၅၆ ရပော်ကကော်တ ော် ခမလ ၁၄ ရကော်ခနို့က ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ဆို ော်

အခဖ

ကလ ဏီ ၁ လမော်ွား

ပည ခက

ါအ ဖေ ော်

ော်ွား အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စိုမှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။

ရပော်ကကော်အတ ော်ွားဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားလ ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော်

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ခမလ ၁၇ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီအ နော်တ ော် ပ ူွားတို ော်ွား ဒိုကော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ပမ ြို့သစော် ( ) ရပော်ကကော်အတ ော်ွားသိုို့
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ အခဖမ ကော်အဖမ ွားရရှပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ပစော် တော် ရသဖေ ော် ကိုထကော်ခေ ော်လ ော်ွား ( ) ဉ ဏော်စူွား မှ ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား နှောရီပို ော်ွားအကက တ ော်
က ဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွား မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားထသိုို့ အခကက

ခမလ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရ
ော်ွား

ော်သ ွားပပီွား ၂ ရကော်အကက ခမလ

၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ထ ွားသညော် ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားခနပါသညော်။ ခဆွားစ တ ော် ခရ

ပ ူွားပမ ြို့ ဘိုရ ော်ခနှော ော်လမော်ွားခပေါ်ရှ ခအသ ော်စ ွားခသ ကော်ဆို ော်အ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော်

အမှတော် ၅
၇၅၄

ော်ွားခကက

ော်နီယ တဦွားဖေစော်ပပီွား မ ော်ွားတပော်ပမ ြို့တ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ခသဆိုွားခကက
၁၆ ခမ ၂၁

ော်ွား၍ မီွားရှုြို့က လိုပော်ကကသတော်ဖေတော်ဖ

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်မှုခကက

ခတ
၁၆ ခမ ၂၁

၁၆ ခမ ၂၁

၁၇ ခမ ၂၁

ဓါတော်ဆီခလ

လ ပော်စစော်လကော်ခထ ကော်အ ော်

ော်နီယ

၇၅၀

ကဗ ဆရ တဉီွားဖေစော်ပပီွား ရိုွားရှ ော်ွားစ ခနထို ော်တတော်သူတဦွားလညော်ွားဖေစော်သညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုဝ ော်မ ွားမှ

ဖပညော်

ပ ူွား

အနီွား

ော်ွားကက ွားလ ပါသညော်။

နို့ော်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားလ ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ၁၉ ခမ ၂၀၂၁ ခနို့နနကော်တ ော် မသ ွားစိုအ ွား အခလ

ော်ွားလ ယူရနော် အခကက

ော်ွားကက ွားလ သဖေ ော်

မသ ွားစိုမှ သ ွားခရ ကော်ထိုတော်ယူလ ပါသညော်၊

စညော်သ ခက ွား
၇၅၅

ော်ခမ

ော်ကကညော်

က ွား

၄၇

အမညော်မသ

၁၉ ခမ ၂၁

၁၉ ခမ ၂၁

ရွ အိုပော် ပော်ရ
ခးးွားမှှူွားခဟ
း

၇၅၆

ခအ

ော်ကကီွား

က ွား

အမညော်မသ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

စညော်သ ခက ွားရွ

ဉသ စော်ပ ော် ပမ ြို့

ခတ

ော်တ ော်ွား

ကကီွား

မခကွား

ဦွား

ော်ခမ

အဖ

ွားရွ သ ွားမ ွားန္ှ ော်အတူ ေမော်ွားဆီွားစစော်ခဆွားစဉော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရသညော် ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၇၅၇

လ နော်မမော်ဆနော်

က ွား

10

Khan Cing +
Pa Kham Sian

၁၉ ခမ ၂၁

၁၉ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်ခရှြို့

၁၉ ခမ ၂၁

၁၉ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်ဘ ွားရပော်ကကော်

ပနော်ွားခတ

ော်ွား

ပ ူွား

ခဆလှု ော်ထနော်ွား

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ခမလ ၁၉ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၂ နှောရီတ ော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုဝ ော် မ ွားသညော် လခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့ ခသနတော်မ ွား
ပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်လ စဉော် ဆို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆရ ဦွားခအ

ော်ကကီွားမှ ဝမော်ွားဗိုကော်က ဉော်ထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ တီွားတနော်ပမ ြို့၊ လယော်ဘ ွားလော်ရပော်ကကော် အ .ထ.က ၂ ခက
တီွားတနော်

ော်ွား

၂၀ ခမ ၂၁

၂၀ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ရတနှော (၁)

ရပော်ကကော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားအနီွားမှ ယခနို့ ခမ (၁၉) ရကော်ခနို့ ညခန

၅:၂၀ အ နော် နော်ို့တ ော် ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွားရ အသကော် ၁၀န္ှစော်အရွယော် ကခလွား လ နော်မမော်ဆနော် (Lian Muan Sang)
ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခဆွားကိုသ

Khai
၇၅၈

ော် စညော်သ ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားခဟ

ော်ွား

Nu Niang
Lian Muan Sang

ော်ကကညော်မှ ယ

ခအ
ခရှ

ော်မခပွားသဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ရတနှောရပော်ကကော် (၁) အတ ော်ွားလမော်ွားခလ ကော်သ ွားလ ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုန္ှ ော်ခတြို့၍
ော်ပိုနော်ွားစဉော်လိုကော်လရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့ ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ရပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၇၅၉

ို ော်ခန

က ွား

၇၆၀

ခမ

၇၆၁

Buu Ri

၇၆၂

၇၆၃

၇၆၄

၇၆၅

၇၆၆

၇၆၇

ော်ခမ

ော်ဦွား

အမညော်မသ

၂၀ ခမ ၂၁

၂၀ ခမ ၂၁

ကို ို ော်ခနမှ စညော်ပ ော်ဝနော်ထမော်ွားတဦွားဖေစော်ပပီွား CDM ဖပ လိုပော်ခနသူတဦွားလညော်ွားဖေစော်ပါသညော်။ စစော်ခရှ

စညော်ပ ော်ဝနော်ထ

မ ော်ွားတပော်

မော်ွား (CDM)

ော်ွား

မ ော်ွားတပော်ရှအမော်သိုို့ အသိုွားအခဆ
ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၂ ခမ ၂၁

၂၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဒါတဝီရွ

ခဒါတဝီရွ

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၂ ခမ ၂၁

၂၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဒါတဝီရွ

ခဒါတဝီရွ

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

က ွား

၄၈

အမညော်မသ

၂၂ ခမ ၂၁

၂၂ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားတပ ော်

ထနော်ွားတပ ော်

ခတ

ပ ူွား

စစော်ခရှ

ခတ

မ ွား ( )
မ ွားသနို့ော်ခထွား

ော် ူ

ော်သညော်ခနရ မှ

လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွား

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ော်မ ွားအတကော် ရကခ မ ွားသ ွားခရ ကော်ယူခဆ

ရိုပော်အခလ

ော်ရနော် ထကော်

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ော်မ ွားအတကော် ရကခ မ ွားသ ွားခရ ကော်ယူခဆ

ရိုပော်အခလ
စစော်ခရှ

ော်ွားခကက

ော်မ ွားဖပနော်လညော်ယူခဆ

ော်စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွား

ော်ွားအ ွား သမော်ွားဆညော်ွားသ ွားပါသညော်။

ော် ူ ရို ော်၊ ထနော်ွားတပ ော်ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားတ ော် ခမလ ၂၂ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီ ၃၀ မနစော်က ဗိုွားခပါကော်ကမှုခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်

ော်စီတပော်မ ွားက ဖပညော်သူမ ွား ခနထို ော်ခသ ရပော်ကကော်မ ွားသိုို့ ရမော်ွားက ွားပစော် တော်သဖေ ော်

ဦွားမ ွားမှ ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့ခသနတော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

စိုွားမိုွားလှု ော် ( )

က ွား

ကိုမကကီွား

လှထိုကော်

၅၅

က ွား

ေိုွားတိုတော် ( )

က ွား

မ ွား ို ော်ထနော်ွား

ေိုွားခဆ

က ွား

ဆနော်ွားထနော်ွားခအ

ော်ခရွှေ

လှု ော် ( ) န ါွားခလွား

အမညော်မသ

၄၄

၃၅

က ွား

၇၆၈

ခေယ ဝ ော်ွား

က ွား

၇၆၉

ခအ

၇၇၀

စို ော်ွား မော်ွားခအ

၇၇၁

အမညော်မသ

ေမော်ွားဆီွား ရ

၂၃ ခမ ၂၁

၂၃ မတော် ၂၁
ေမော်ွားဆီွား ရ

ခမလ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပ ူွားပမ ြို့နယော်ဘိုရ ွားကကီွား ခေ

န္ို ော် ခရွားအက
၂၄ ခမ ၂၁

း ဉော်ွားသ ွားခဟ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
း

၂၃ ခမ ၂၁

ဘိုရ ွားကကီွားခက ွားရွ

ပ ူွား

ပ ူွား

ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ော်ွား

အရပော်သ ွား

ဖပ ော်ပခဘ ော်ဒါ
၂၁ ခမ ၂၁

ခဆ

ော်ခက

မခကွားခထ

ော်

ပမ ြို့သစော်

မခကွား

ော်ွားအိုပော်

အမညော်မသ

၂၃ ခမ ၂၁

၂၃ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

၂၃ ခမ ၂၁

၂၄ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ

ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခဖမ

ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ခဖမ ကော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ေူဆယော်ခဘ လိုွားက ော်ွား

ဘိုရ ွား ါွားဆူကနော်

အမညော်မသ

၂၃ ခမ ၂၁

၂၃ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

Bawlakhae ကယ ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၃ ခမ ၂၁

၂၃ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ကယ ွား

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၄ ခမ ၂၁

၂၄ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇၇၂

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

အမညော်မသ

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

၇၇၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မ

အမညော်မသ

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

၇၇၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မ

အမညော်မသ

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

၂၄-ခမ-၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

၇၇၅

မ ော်ွားမ ော်ွား

က ွား

၂၅ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ေမော်ွားဆီွား ရ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်သိုို့က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

သပတော်တ ော်ပါဝ ော်မှုခကက
မခကွားခထ

ော်တ ော်

ော်ခက

ော်ွားအိုပော်တခယ ကော်ဖေစော်ပပီွား ခန္ဦွားခတ ော်လှနော်ခရွား

ော် မတော်လ ၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် ပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော်ေမော်ွားဆီွားတရ ွားစ ရပပီွား

ပော်ခန္ှှော ော်ထ ွားပါသညော်။ ခမလ ၂၁ ရကော်ခနို့ မခကွားအက ဉော်ွားခထ

ော်တ ော်ွား ရိုွားထိုတော်စဉော်

ခက ွားရွ

ပမ ြို့သစော်

ကယ ွား

ော်ွား

ကယနော်ွားသ ယ
ဘိုရ ွားခက

ကယ ွား

ော်ွား

ကယနော်ွားသ ယ
ဘိုရ ွားခက

မခကွား

ကယ ွား

ော်ွား

ကယနော်ွားသ ယ
ဘိုရ ွားခက

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်ွားကိုနော်ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီတပော်မှ

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့ပစော် တော် ရပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ ော် ခဘ လိုွားကစ ွားသူမ ွားထမှ ကိုဆနော်ွားထနော်ွားခအ

ော်ခရွှေလှု ော် ( ) န ါွားခလွားမှ

ခနှောကော်ခက ကခနရ ော်ဘတော်ကိုခေ ကော်ထကော်သ ွားသညော် က ဉော်ဆဒါဏော်ရ ဖေ ော် မခကွားခဆွားရိုသိုို့ပိုို့စဉော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ကယနော်ွားသ ယ
ဘိုရ ွားခက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ကနီနယော်အတ ော်ွား ခဖမ

မတော် ၂၃ ရကော်ညက ဖမနော်မ စီွားပ ွားခရွားဘဏော် ဗိုွားခပါကော်ကမှုနို့ ပတော်သကော်ပပီွား စစော်တပော်က ခသနတော်နို့ ပစော် တော်မှုခကက

က ွား

၂၄ ခမ ၂၁

ကယ ွားဖပညော်နယော်ကိုနော်ွားသ ရွ အတ ော်ွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားလ ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

အရပော်သ ွား

အမညော်မသ

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၂၃ ရကော်ခနို့ ခဖမ ကော်ဒ ိုပစော် တော်မှုဖေစော်စဉော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခဘ လိုွားက ော်ွားအတ ော်ွားသိုို့

ခဖမ ကော်ဒ ို

၂၃ ခမ ၂၁

၃၉

ော်ွားတူတ ော်ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားတ ော်

ော် ခမလ ၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် သတလစော်ခမခဖမ ခနပပီွား ၂၄ ရကော်ခနို့ ညခနတ ော်

ပိုစထို ော် ို ော်ွားသညော်အ နော်တ ော် မူွားလ၍ က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။ )

၂၃ ခမ ၂၁

ော်

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုဒါဏော်ခကက

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော်မှ ဖပ ော်ပခဘ ော်ဒါခဆ

အမညော်မသ

ော်သနော်ွားဦွား

၃၆

ဦွားခတ

၂၂ ခမ ၂၁

ကယ ွား

ော်ွား

ါွားမ ွားပပီွားအဖပနော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော်သတော်သ ွားပါသညော်။
ပီက ော်ွားခ ါ ူ ရှမော်ွားကယ ွားနယော်စပော်တ ော် ပစော်သတော် ရပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ကယနော်ွားသ ယ ဘိုရ ွားခက

ော်ွားတ ော် စစော်ခရှ

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်တိုကော် ိုကော်သညော်

လကော်နကော်က ဉော်ဆ က ခရ ကော်ခပါကော်ကပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ကယနော်ွားသ ယ ဘိုရ ွားခက

ော်ွားတ ော် စစော်ခရှ

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်တိုကော် ိုကော်သညော်

လကော်နကော်က ဉော်ဆ က ခရ ကော်ခပါကော်ကပပီွား ခသဆိုွား ရသညော်။
ကယနော်ွားသ ယ ဘိုရ ွားခက

ော်ွားတ ော် စစော်ခရှ

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်တိုကော် ိုကော်သညော်

လကော်နကော်က ဉော်ဆ က ခရ ကော်ခပါကော်ကပပီွား ခသဆိုွား ရသညော်။
ကယနော်ွားသ ယ ဘိုရ ွားခက

ော်ွားတ ော် စစော်ခရှ

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်တိုကော် ိုကော်သညော်

လကော်နကော်က ဉော်ဆ က ခရ ကော်ခပါကော်ကပပီွား ခသဆိုွား ရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား၊ ကခလွားပမ ြို့၊ ပမ ြို့သ ရပော်ကကော်၊ စတော်ထ ွားမဏ္ဍ ော် ဆို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆို ော်မှ ကိုမ ော်ွားမ ော်ွားကို ခမလ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ပမ ြို့သ ရပော်ကကော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၄ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားမှ စစော်ခက
မနကော်ပို ော်ွားမှ ခတ အခလ

ော်စီတပော်ေြို့ဝ ော်ခတက ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွား ဒီခနို့ ခမလ ၂၅ ရကော်ခနို့

ော်ွားလ ထိုတော်ေိုို့ မသ ွားစိုဝ ော်ခတကို အခကက

ော်ွားကက ွား သညော်။

ော်

မခကွားတို ော်ွား စလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော် ခတ ော်စမော်ခက ွားရွ တ ော် ခက
၇၇၆

ခဆ

ော်ွားန္ှ ော်ွားမှုနော်

မ

၂၇

ဦွားခမ

ော်ဖမ ော်

၂၅-ခမ-၂၀၂၁

၂၅-ခမ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခတ ော်စမော်ခက ွားရွ

ခတ ော်စမော်ခက ွားရွ

စလ ော်ွား

မခကွား

ော်ွားမတကော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားသညော် စ ရွကော်မ ွားကပော်သညော်

ဟိုဆိုက ရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားမှ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုအ ွား ခမလ (၂၅) ရကော်ခနို့က ခက ွားရွ သိုို့ခ ေါ်ယူစစော်ခဆွား
ို ော်ွား ရ မှ စစော်အိုပော်စို တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား၏ ရမော်ွားသနော်ွား ပစော် တော်မှုခကက
က ညော်ဆထမှနော် ခသဆိုွား ရဖ

ော် မခဆ

ော်ွားန္ှ ော်ွားမှုနော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရလ ော်ွားထနော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အမှတော် ၅ ရပော်ကကော်သ ခကတပမ ြို့နယော်တ ော် ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
၇၇၇

ရလ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၅ ခမ ၂၁

၂၅ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၅ ရပော်ကကော်

၇၇၈

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၅ ခမ ၂၁

၂၅ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၅ ရပော်ကကော်

ရနော်ကိုနော်

ကယ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

၇၇၉

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

အမညော်မသ

၂၆-ခမ-၂၀၂၁

၂၆-ခမ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

၇၈၀

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ခမ ၂၁

၂၆ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၇၈၁

အ လေတော်လိုဒို

က ွား

အမညော်မသ

၂၇ ခမ ၂၁

၂၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဒါ

ါွားရပော်ကကော်

ခဒါ

၇၈၂

ပကော်ထရစော်ဘိုွားရယော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၇ ခမ ၂၁

၂၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဒါ

ါွားရပော်ကကော်

ခဒါ

၇၈၃

ဆနော်ွားခဒွားခအွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၇ ခမ ၂၁

၂၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

၁၄

သ ခကတ

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

ါွားရပော်ကကော်

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

ါွားရပော်ကကော်

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ရ
ဖမ ော်ွားလှညော်ွား တော်မှတော်တို
ော်ွားအနီွား

ကယနော်ွားသ ယ ၊

ကယနော်ွားသ ယ ၊

သခဖပကိုနော်ွား

သခဖပကိုနော်ွား

ဆနော်စကော်လမော်ွား၊

ကကကော်စ ဖပ ော်ရပော်ကကော်၊

ကကကော်စ ဖပ ော်ရပော်ကကော်

ဆနော်စကော်လမော်ွား

နှောရီအ နော်တ ော် ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် လကော်ပစော်ဗိုွားန ော် ဓါွားအ ွားအခလ
ဖပနော်လညော် ို မှုခကက

ော် သတော်ဖေတော်ပစော်ခကက

ော်ွား၏ ခဘွားတ ော် က

ော်ွား လိုပော်ကကထိုတော်လွှ ော် ပါသညော်။

ခဒါပိုွားစီ ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်မ ွားမှ ခနအမော်အတ ော်ွားသိုို့ဝ ော်ခရ ကော်ရိုကော်သတော်သဖေ ော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ဒီခမ ဆိုွားပမ ြို့တ ော် ဆို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက
ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား၊ ခရွှေဖပညော်သ ပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
စီွားန ော်ွားလ ခသ ဖပညော်သူတစော်ဦွားကို အခကက
စစော်ခဘွားခရှ
စစော်ခဘွားခရှ

ော်စီတပော်မ ွားက ယခနို့ နနကော် ၉ နှောရီတ ော် ဆို ော်ကယော်

ော်ွားမပစော်သတော်ပပီွား အခလ

ော်မ ွားအတကော် စ ွားနပော်ရကခ မ ွားအ ွား ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော်ွားအ ွား သယော်ခဆ

ော်သ ွားပါသညော်။

ော်စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

ော်မ ွားအတကော် စ ွားနပော်ရကခ မ ွားအ ွား ဖပနော်လညော်သယော်ခဆ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော် ခသဆိုွား ရသညော်။

ော်စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော် က ဆိုွား ပါသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ

နော်၌ ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားသညော် အသကော် ၁၄

န္ှစော်အရွယော် ကခလွား ယော်အ ွား ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်သညော်အထ ပစော်သတော် သဖေော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့၊ ကကကော်စ ွားဖပ ော်ရပော်ကကော်၌ အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ

၇၈၄

ဖမ ော်လ ော်ဦွား ( )
အီစ

က ွား

၄၄

အမညော်မသ

၂၇ ခမ ၂၁

၂၇ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ခသနတော်ဖေ ော် အ ကော်ခပါ ော်ွားမ ွားစ ရမော်ွားက ွား ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် အမ ွားသ ွား တစော်ဦွား က ညော်ထမှနော်

ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ ဒဏော်ရ ရရှထ ွားခသ အဆိုပါအမ ွားသ ွားကို က ွားဖေ ော် တ ော်က ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွား

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
၇၈၅
၇၈၆
၇၈၇

၇၈၈

၇၈၉

၇၉၀

ခစ မ ော်ွားန္ို ော်ဦွား
ပိုခအွား

က ွား

ေိုွားဖေှူ

ထကော်ခအ
ခအ

က ွား

ော် ( )

ော်ခေယ လ ော်ွား

ခေ ော်မ ွားဟနော် ( )
သ ွား ယော်
ေခရရယော်

၃၃
၅၅

အမညော်မသ
အမညော်မသ

၂၈ ခမ ၂၁
၂၈ ခမ ၂၁

၂၈ ခမ ၂၁
၂၈ ခမ ၂၁

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၈ ခမ ၂၁

၂၈ ခမ ၂၁

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၂၈ ခမ ၂၁

၂၈ ခမ ၂၁

က ွား

အမညော်မသ

၂၈ ခမ ၂၁

၂၈ ခမ ၂၁

က ွား

အမညော်မသ

၂၉ ခမ ၂၁

၂၉ ခမ ၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

ရလှရွ

အရပော်သ ွား

ရလှရွ

အရပော်သ ွား

သရိုပော်ခဆ
ခမ ော်ဒယော်

အရပော်သ ွား
ယ

ရလှရွ

ော်

အ ော်ွားစနော်ခပါကော်ခတ ဝ

တမူွားပမ ြို့ခဖမနီကိုနော်ွားလ
မော်ွားအနီွား

ော်ဆယော်အ ရပော်ခက ွားအတ ော်ွားဝ ော်ခရ

မော်မှှူွားခဟ

ော်ွား း ကော်ပစော် တော်

ရလှရွ
ရလှရွ
ရလှရွ

နို့ော်ခ ါ
နို့ော်ခ ါ

မခကွား
မခကွား

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

အ ော်ွားစနော်

ရနော်ကိုနော်

ခဖမနီကိုနော်လမော်ွား

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

နှောနတော်ခတ ော်ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

အ ော်ွားစနော်ခပါကော်ခတ ဝ၊
ကမော်ွားနှောွားအလယော်လမော်ွား၊

ကခလွားပမ ြို့မှ နို့ော်ခ ါပမ ြို့သိုို့ အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွားက ခထ ကော်ပိုို့က ွားမ ွားဖေ ော် သ ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ ော်
ရလှရွ သိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သဖေ ော် အဖပစော်မဖပညော်သူမ ွား က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ကခလွားပမ ြို့မှ နို့ော်ခ ါပမ ြို့သိုို့ အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွားက ခထ ကော်ပိုို့က ွားမ ွားဖေ ော် သ ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ ော်
ရလှရွ သိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သဖေ ော် အဖပစော်မဖပညော်သူမ ွား က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ကခလွားပမ ြို့မှ နို့ော်ခ ါပမ ြို့သိုို့ အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွားက ခထ ကော်ပိုို့က ွားမ ွားဖေ ော် သ ွားခရ ကော်ပပီွား အဖပနော်တ ော်
ရလှရွ သိုို့ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သဖေ ော် အဖပစော်မဖပညော်သူမ ွား က ဉော်ဆထမှနော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

အ ော်ွားစနော်ခပါကော်ခတ ဝလမော်ွားခပေါ်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော် ဆို ော်ကယော်အ ွားတ ဆီွားရ မှ မရပော်ခပွားသဖေ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ က ွားဖေ ော်လိုကော်တိုကော်သတော်၍ က ဆိုွားပါသညော်။

သူ ယော်

ော်ွားအမော်မှဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီတပော်မ ွား၏ ပိုနော်ွားကယော်ပစော် တော်မှုခကက

ော်

နရိုွားကက ွားက ဉော်ဆထမှနော်က က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ယ

ော်ဆယော်အမော်မှှူွားခဟ

ော်ွားတခယ ကော်ဖေစော်ပပီွား စစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူမ ွားအ ွား

စ ွားနပော်ရကခ မ ွား ကော်ဖပ တော်ခကျွွားခမွားရ တ ော် လိုပော်အ ွားခပွားလိုပော်ခဆ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားသညော်။

ော်ခနပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ခမ (၂၉)၊ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား ခလ
ခ
၇၉၁

ဆနော်ွားပို

မ

၄၆

အမညော်မသ

၂၉-ခမ-၂၀၂၁

၃၀-ခမ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ

သ ော်ခဘ ဆပော်

အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အိုပော်စို၊

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ရ

ခ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ

ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွားသ ွားပပီ ဖေစော်ခကက

ော်ွား ကက ွားမှုဖပ လိုပော် ပပီွား သူမ၏ ရိုပော်အခလ

မ

၂၉

အမညော်မသ

၂၉-ခမ-၂၀၂၁

၃၀-ခမ-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခ

ော်ွားဝဖပ ော်ရွ အတ ော်

းွား ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ရ

သ ော်ခဘ ဆပော်
ခက ွားရွ အိုပော်စို၊
ခ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ

ရကော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွားသ ွားပပီ ဖေစော်ခကက

ော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၃၀ ခမ ၂၁

၃၀ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ရ တ ော်

ပို ပမ ြို့သစော်

ခည

ော်ဦွား

မန္တခလွား

ခလ ပတခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား

၇၉၄

ခဝလ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၃၀ ခမ ၂၁

၃၀ ခမ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ လမော်ွားခပေါ်တ ော်
ပစော် တော် ရပါသညော်

မိုွားဖမ ော်ခအ

ဒီကို

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂ ေနော် ၂၁

၂ ေနော် ၂၁

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော်က ဉော်ဆခေ ကော်ဝ ော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားပါသညော်။

ော်ခက ွားရွ မှ ခလ ပတခက ွားရွ သိုို့ခက ွားရွ သိုို့ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်မ ၇၂ မှ စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားဖ
ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား ခနှောကော် ခမ ၃၁ ရကော်တ ော်အခလ

အရပော်သ ွား

မိုွားပဗ

ေယော် ို

ရှမော်ွား

စန္ိုကော်ပါဖေ ော်ပစော် တော် ရ မှ ခမ
အခလ

ော်ွားကို မသ ွားစိုအခနဖေ ော်

ော်အ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် ခနအမော်တ ါွားအ ွားကနော်ခကက ကော်ေ ော်လှစော်ပပီွား

ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော်မှုခကက

ကယ ွားဖပညော်နယော် ခက ကော်ခတ
ကယ ွား

ော်ွား ကက ွားမှုဖပ လိုပော် ပပီွား သူမ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား မရှ ပါ။

ော်ွားမဖပ ပ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်

ော်ွားဖပနော်အ ွား မသ ွားစိုသိုို့ဖပနော်လညော်ခပွားအပော် ပါသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်န္ှ ော်ကယ ွားဖပညော် နယော်စပော် မိုွားပဗတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
၇၉၅

ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့

ော်ွား မသ ွားစိုထ ဓါတော်ပိုခပွားပိုို့အသခပွား သညော်။ သူမ၏ ခသဆိုွားမှုကို

စစော်အိုပော်စိုဘကော်မှ ထိုကသိုို့ အသခပွားအခကက

ခနအမော်အတ ော်ွားဝ ော်ေမော်ွား
မိုွားဖမ ော်ခအ

ော်ွားလိုပမ ြို့နယော် ခ

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား က မခအွား ကို ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွား ခမလ ၃၁

ဖပနော်လညော်လကော် ရယူန္ို ော် ဖ

၇၉၃

ော်ွားကို မသ ွားစိုအခနဖေ ော်

ော်ွား မရှ ပါ။

ခမ (၂၉)၊ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား ခလ
ခအွား

ော်ွားဝဖပ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့

ော်ွား မသ ွားစိုထ ဓါတော်ပိုခပွားပိုို့အသခပွား သညော်။ သူမ၏ ခသဆိုွားမှုကို

စစော်အိုပော်စိုဘကော်မှ ထိုကသိုို့ အသခပွားအခကက
ဖပနော်လညော်လကော် ရယူန္ို ော် ဖ

၇၉၂

ော်ွားလိုပမ ြို့နယော် ခ

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား က ခဒေါ်ဆနော်ွားပိုကို ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွား ခမလ ၃၁

ော်စီမှ အဖပစော်မဖပညော်သူ ၂ ဦွားအ ွား

ော်ဒီကို နေူွားတညော်တညော်က ဉော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွားအ ွားဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ပါသညော်။

၂ ရကော် ေနော် ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် မ သလ ဒိုစစော်ခဆွားရိုခဆ ကော်လိုပော်ခရွားတ ော်
၇၉၆

မ ွားခေ ော်ခေ ော်

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂ ေနော် ၂၁ အေမော်ွား

၃ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခရွှေဖပညော်သ ရစ နော်ွား

ခရွှေဖပညော်သ

ရနော်ကိုနော်

သ ဉော်သခကွားလိုပော် နော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လိုပော်ကို ော်ခနပပီွား ခရွှေဖပညော်သ သိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ရမ ွားမှ
ေမော်ွားဆီွားသ ွားပပီွား ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုမ ွားခေ ော်ခေ ော်မှ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား ခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့၌ ေနော်လ ၃ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ

၇၉၇

ကိုလ ွား

က ွား

၇၉၈

အ ော်ဟိုတော်

က ွား

၇၉၉

ခသ ော်ခသ ော် ( )
ခသ ော်ေ ော်

LGBT

၆၈

၃၇

အမညော်မသ

၃ ေနော် ၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ျွနော် ၂၁

အမညော်မသ

၄ ေနော် ၂၁

၃ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၂၆

န္ို ော် ခရွားအက

ခအ ကော်တိုဘ း ဉော်ွားသ ွားခဟ
၂၁

း

ော်ွား

၄ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ပခတ ကော်ကိုနော်ွား
ရပော်ကကော်

ခဖမ
း

ော်ွားဖမအက ဉော်ွားခထ

ခရွှေခည
၈၀၀

သနို့ော်စ ော်ခအ

ော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခဖမ

ော်

ခက ကော်ပနော်ွားခတ

ဖပညော်ခထ

ော်ွား

မိုရွ

ခအ

ော်မ သလ ရပော်ကကော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားဖမ

ဧရ ဝတီ

ခက ကော်ပနော်ွား
ခတ

ော်ွား

၈၀၁

သနော်ွားန္ို ော်

က ွား

25

အမညော်မသ

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖပညော်ခထ

ော်

ရှမော်ွား

ော်စို

ော်အတ ော်ွား က နော်ွားမ ခရွားခစ

ော်ခရှ ကော်မှုလိုခလ ကော်စ ရရှဖ

တပော်စထ ွားခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီတပော်မှ ပစော် တော်မှုခကက

ော်ွားမရှ၍ က ဆိုွားသ ွား ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွားပမ ြို့ ရှပည ခရွားမှှူွားရိုွားတ ော်

ော် အပစော်မဖပညော်သူ ခသ ော်ခသ ော် ( ) ခသ ော်ေ ော် မှ

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်ခရွှေပမ ြို့နယော် ဖပညော်ခထ

ော်စိုလမော်ွားမခပေါ်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ခမ

ော်စီတပော်မှ က ွားဖေ ော်လိုကော်ပစော် တော်မှုခကက

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပပီွား အခလ

ော် ကိုသနို့ော်စ ော်ခအ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်ွားန္ှ ော်လ စဉော်
ော်န္ှ ော် ကိုသနော်ွားန္ို ော်တိုို့ န္ှစော်ဦွား

ော်စီတပော်မှ ယူခဆ

ော်သ ွားပါသညော်။

ကို ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားမှ ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွား ထ ွားရပါသညော်။
ရှမော်ွားဖပညော်နယော် ခည

ော်ပမ ြို့

လမော်ွားမကကီွားခပေါ်

ော်

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော် ပစော် တော် ရ၍ က ဆိုွားပါသညော်။

လမော်ွားမကကီွားခပေါ်

ခရွှေခည

အက ဉော်ွားခထ

ရှမော်ွားဖပညော်နယော် ခည
ခရွှေခည

ော်ွားမရှသညော်အတကော် ပစော် တော် ခသ ခကက

က ဆိုွားသ ွား သညော်။

၄ ရကော် ေနော် ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ခက ကော်ပနော်ွားခတ
မန္တခလွား

ော်ပမ ြို့
ော်စို

ဆို ော်ကယော်ကို စစော်ခဆွားရနော် တ ွားဆီွားရ ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ

ခရွှေခည

ော်

ရှမော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်ခရွှေပမ ြို့နယော် ဖပညော်ခထ

ော်စိုလမော်ွားမခပေါ်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ခမ

ော်စီတပော်မှ က ွားဖေ ော်လိုကော်ပစော် တော်မှုခကက

ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပပီွား အခလ

ော် ကိုသနို့ော်စ ော်ခအ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ကို ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားမှ ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွား ထ ွားရပါသညော်။

ော်ွားန္ှ ော်လ စဉော်
ော်န္ှ ော် ကိုသနော်ွားန္ို ော်တိုို့ န္ှစော်ဦွား

ော်စီတပော်မှ ယူခဆ

ော်သ ွားပါသညော်။

၈၀၂

မိုွားမ ော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခလှစခက ွားရွ

က ခပ ော်

ဧရ ဝတီ

၈၀၃

ကိုလ ွား

က ွား

၁၈

ဦွားမိုွားမ ော်ွားဝ ော်ွား

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခလှစခက ွားရွ

က ခပ ော်

ဧရ ဝတီ

၈၀၄

ခက

ော်ွားခဝသနို့ော်

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခလှစခက ွားရွ

က ခပ ော်

ဧရ ဝတီ

၈၀၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

အမညော်မသ

၅ ေနော် ၂၁

၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခလှစခက ွားရွ

က ခပ ော်

ဧရ ဝတီ

၈၀၆

ခရွှေမ ကကညော်

မ

အမညော်မသ

၅-ေနော်_၂၀၂၁

၅-ေနော်_၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ခလှစခက ွားရွ အတ ော်ွား လကော်နကော်မ ွားရှသညော်ဟို သတ ော်ွားခပွားတို ော်ကက ွားသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် အပစော်မဖပညော်သူမ ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ခလှစခက ွားရွ အတ ော်ွား လကော်နကော်မ ွားရှသညော်ဟို သတ ော်ွားခပွားတို ော်ကက ွားသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် အပစော်မဖပညော်သူမ ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ခလှစခက ွားရွ အတ ော်ွား လကော်နကော်မ ွားရှသညော်ဟို သတ ော်ွားခပွားတို ော်ကက ွားသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် အပစော်မဖပညော်သူမ ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ခလှစခက ွားရွ အတ ော်ွား လကော်နကော်မ ွားရှသညော်ဟို သတ ော်ွားခပွားတို ော်ကက ွားသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်စဉော် အပစော်မဖပညော်သူမ ွား ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ေနော်လ ၅ ရကော်ခနို့ နနကော် ၃ နှောရီ နို့ော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်ေြို့မ ွားမှ ဘနို့ော်ခဘွားရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပပီွား

၂၈

ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ

ပစော် တော်မှုမ ွား ဖပ လိုပော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် မခရွှေမ ကကညော်၏ ရ ော်ဘတော်တ ော် က ညော်ဆထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား

ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။
၈၀၇
၈၀၈

ခအ

ော်ခက ော်ခထွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

၁၇

က ွား

အမညော်မသ

၆ ေနော် ၂၁

အမညော်မသ

၆ ေနော် ၂၁

၆ ေနော် ၂၁
၆ ေနော် ၂၁

ဖပညော်ကကီွားတ

အရပော်သ ွား

နော်
ဖပညော်ကကီွားတ

အရပော်သ ွား

နော်

မန္တခလွား
မန္တခလွား

ေနော်လ ၆ ရကော်ခနို့ည ၉ နှောရီခက ော်တ ော် ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားလ သူန္ှစော်ဦွားအ ွား က ွားဖေ ော်လိုကော်တိုကော်သဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ေနော်လ ၆ ရကော်ခနို့ည ၉ နှောရီခက ော်တ ော် ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားလ သူန္ှစော်ဦွားအ ွား က ွားဖေ ော်လိုကော်တိုကော်သဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

မတထီလ ပမ ြို့ရှ ခရွှေအိုနော်ွားပ ော် စ ွားခသ ကော်ဆို ော်အနီွား ခပါကော်ကမှုဖေစော်စဉော်အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
၈၀၉

စိုွားရနော်န္ို ော်

က ွား

၂၇

ဦွားညနို့ော်ခအ

ော်

၆ ေနော် ၂၁

၆ ေနော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား မတထီလ

မထထီလ

မန္တခလွား

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခဖမ ကော်ခအ ကော် နော်ွားမှ ထကော်လ စဉော် ဦွားခ ါ ော်ွားသိုို့

နော်ရွယော်ပစော် တော် ရမှုခကက

ော်

က ဆိုွား ပါသညော်။

၈၁၀

၈၁၁

၈၁၂

၈၁၃
၈၁၄

၁၀ ေနော် ၂၁ ည ၈ နှောရီခက ော်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားလ ခနသညော် ခမ

စော်သ ( )

က ွား

စော်ကိုဝ ော်ွား

၁၉

ဦွားတ ော်ဝ ော်ွား

၁၀ ေနော် ၂၁

၁၀ ေနော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား ခရနခ

ော်ွား GTI ခရှြို့

န ါွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခရနခ

ော်ွား

မခကွား

GTI ဝနော်ွားခရှြို့မှဖေတော်ခမ
ခမွားဖမနော်ွားစိုစမော်ွားဖ

ခအွားခရွှေ

က ွား

ခစ ဘကရ ော်ဟ
( ) ခစ ဘဘ
ခမွားလ

က ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၀

၅၁

က ွား

အမညော်မသ

၁၁ ေနော် ၂၁

၁၁ ေနော် ၂၁

အမညော်မသ

၁၁ ေနော် ၂၁

၁၁ ေနော် ၂၁

အမညော်မသ
အမညော်မသ

၁၁ ေနော် ၂၁
၁၁ ေနော် ၂၁

၁၁ ေနော် ၂၁
၁၁ ေနော် ၂၁

ပရဟတသမ

ခဒါတမ ယော်ခက ွားရွ

း းွား
အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

ပ နော်ွားဒိုခက ွားရွ ကက ွား

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

၈၁၅

နော်ွား

ော်ခမ

ော်ပ မော်ွားထ

က ွား

၄၅

အမညော်မသ

၁၃ ေနော် ၂၁

၈ ဩ ိုတော် ၂၁

ဆရ ဝနော်

ပဒနော်ွား ိုခက ွားရွ

ပရဟတလိုပော် နော်ွားလိုပော်ကို ော်ခနသူဖေစော်ပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခ ခတ
လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်မှုခကက

ော် ၁၀၂ တပော်ရ ော်ွားမှ

ော် လကော်နကော်က ဉော်ထမှနော်က ဆိုွားပါသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်စီတပော်မ ွားဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်

ဒီခမ ဆိုွား
ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား
ကယ ွား

၁၁ ေနော် ၂၁ ခနို့တ ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်ခနရ မှ ဒီခမ ဆိုွားပမ ြို့ အခနှောကော်ခဖမ ကော်ေကော်ရှ ပဒနော်ွား ိုရွ ရှခနအမော်သိုို့

ရကခ မ ွားဖပနော်လ ယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အနီွားကပော်ပစော်သတော်ဖ
12 ေနော် ၂၁ ခနို့တ ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်ွားခကက

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ခနရ မှ ဒီခမ ဆိုွားပမ ြို့ အခနှောကော်ခဖမ ကော်ေကော်ရှ ပဒနော်ွား ိုရွ ရှခနအမော်သိုို့

ရကခ မ ွားဖပနော်လ ယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အနီွားကပော်ပစော်သတော်ဖ
ော်ွား

ော်ွားခကက

ရပပီွား ပိုဒော်မ သိုွား ိုဖေ ော် တရ ွားစဆိုဖ

ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ော်ွား ထ ွားရသညော်

မန္တခလွား

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားခသ မန္တခလွားခဆွားတကကသိုလော်၊ စတော်ကိုပည

နနော်ွားတ ော်ွားစစော်ခကက ခရွား

ခဒါကော်တ ခမ

မှ

မန္တခလွားအခထခထခရ

မန္တခလွားအခထခထခရ
း

ါကိုခဆွားရိုကကီွားသိုို့

လွှခဖပ

ော်ွား

ော်ွား

ော်စီအေြို့မှ

ော်ွားမဖပပ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်သဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ေနော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားဖ

ခမ

စော်ကိုဝ ော်ွားအ ွား ခရနခ

ခနရ တ ော်ပ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ပဒနော်ွား ိုခက ွားရွ

ပဒနော်ွား ိုရွ

ကယ ွား

ော် စော်သ ( )

ော်ွားအတ ော်ွား တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ေနော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဒီခမ ဆိုပမ ြို့နယော် ခဒါတခ ါကော်ရွ န္ှ ော် ပဒနော်ွား ိုရွ အကက ွားတ ော်

ခဒါတ နော်ခက ွားရွ န္ှ ော်

ပဒနော်ွား ိုရွ

ဒီခမ ဆိုွား

ော်ွားခနစဉော် ခက

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ော်ခမ

ော်ပ မော်ွားထနော်ွားသညော် ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၈) နနကော်ပို ော်ွားက ကိုဗစော် -၁၉ ကူွားစကော်ခရ
ါကိုခဆွားရိုကကီွား၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။ ခဒါကော်တ ခမ

နနော်ွားတ ော်ွားစစော်ခကက ခရွား၌ ထနော်ွားသမော်ွား ထ ွားရစဉော် ကိုဗစော် -၁၉ ကူွားစကော်ဖ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခဒါကော်တ ခမ

ော်ခမ

ော်ွား

ော်ခမ

ါဖေ ော်

ော်ပ မော်ွားထနော်ွားသညော် မန္တခလွား

ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ပ မော်ွားထနော်ွားအ ွား ခဆွားရိုသိုို့မပိုို့ဘ အမှတော် ၉ ရစ နော်ွား၌ န္ှစော်ပတော်ကက

ပော်ခန္ှှော ော်ထ ွားပပီွား ထို၌ လိုခလ ကော်ခသ ခဆွားကိုသမှုမရ၍ အခဖ အခနပိုမို ဆိုွားရွ ွားလ မှသ
မန္တခလွားအခထခထခရ

နမှ ကထက

ါကိုခဆွားရိုကကီွားသိုို့ တ ော်ပိုို့ကိုသဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား ကက ွားသရသညော်။

ဖမ ော်ွားခ ခတ
၈၁၆

မ ွားဖမ ော်သနော်ွား

က ွား

၃၈

အမညော်မသ

၁၄ ေနော် ၂၁

၁၄ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခတ

ော်သ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်သ ပမ ြို့တ ော် အမ ွားသမီွားအသတော် ရသညော်အမှုအတကော် ရွ အတ ော်ွားအကကမော်ွားေကော်ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော်

စကော်ဖပ ော်ဆရ မ ွားဖမ ော်သနော်ွားအ ွား ၁၃ ေနော် ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုမ ွားခကက

ော်သ ွားပပီွား

ော် ၁၄ ေနော် ၂၁ ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော် ကကညော်ရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား၏သမီွားန္ှစော်ဦွားအသတော် ရသညော်ကို အခကက
၈၁၇

ခအ

ော်ဆနော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၁၄ ေနော် ၂၁

၁၄ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကကညော်ရွ အတ ော်ွား

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ကကညော်ရွ အတ ော်ွားအ ော်အ ွားအမ ွားအဖပ ွားဖေ ော် ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်ဖ

ော်ွားဖပ ပပီွား

ော်ွားမ ွားဖပ လိုပော် စဉော်

ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၈၁၈

ဆိုပို ော်ခထွား ( )
ပို ော်ပို ော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၁၄ ေနော် ၂၁

၁၄ ေနော် ၂၁

ဖပညော်ကကီွားတ

အရပော်သ ွား

နော်

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ေနော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ခမ
မန္တခလွား

ပို ော်ပို ော်သညော် ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ လိုကော်လ ပစော် တော်ဖ
က ညော်ထမှနော်သ ွား ပပီွား ခဆွားကိုသ

ော်ွား

ော်ဆိုပို ော်ခထွား ( )

ရခသ ခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို

ော်မရ၍ ခသွားလနော်က က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ေနော်လကတညော်ွားက တပော်မ ၇၇ မှ ေမော်ွားဆီွား၍ စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားခနခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ပ ူွားပမ ြို့တ ော်ခနထို ော်သညော် န္ို ော် ခရွားတကော် ကလှုပော်ရှ ွားသူ ကိုန္ို ော်လ ော်ွားစိုွား ( ) ကိုရကကီွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ ော်
၈၁၉

ရကကီွား ( )
န္ို ော်လ ော်ွားစိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၄ ေနော် ၂၁

၁၈ ေူလို ော် ၂၁

တကော် ကလှုပော် တပော်မ ၇၇
ရှ ွားသူ

ဆိုရှယော်လစော် ၉ လမော်ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ပ ူွား

ပ ူွား

ကိုဗစော်-၁၉ ခရ

ါကူွားစကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရ သဖေ ော် ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် ခဆွားရိုတ ော်ထ ွားရပပီွား ေူလို ော်လ ၁၈

ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီဖေစော်ခကက

ော်ွား မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားထအခကက

ရကော်ခနို့တ ော် ကိုန္ို ော်လ ော်ွားစိုွား ( ) ကိုရကကီွား၏ ေနီွား ဖေစော်သူကို ဓ ွားစ
အတ ော်ွားအက ပော်လိုကော်ဖပ ို ော်ွား ခသ ခကက

ော်ွားကက ွားလ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ေနော်လ ၁၄
အဖေစော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ၎ ော်ွားခနထို ော်ရ ခနရ သိုို့

ော် ကိုန္ို ော်လ ော်ွားစိုွားသညော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ေနော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ၂၁ ိုန္ှစော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမ ွားမှ မခကွားတို ော်ွား ခပါကော်ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
၈၂၀

ဖမခမ

ော်

က ွား

၉၀

ဦွားခက ော်ေိုွား

၁၅ ေနော် ၂၁

၁၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ော်ွားမခက ွားရွ

က ော်ွားမခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

က ော်ွားမခက ွားရွ တရွ လိုွားအ ွား မီွားတ ော်ရှုြို့သညော်ဖေစော်စဉော်အတ ော်ွား သကော်ကကီွားရွယော်အိုမ ွားမှ ထကော်ခဖပွားန္ို ော်ဖ

ော်ွားမရှပ

မီွားအတါ ော်ွားက ဆိုွားသ ွား ပါသညော်။
ေနော်လ (၁၅) ရကော် ၂၀၂၁ ိုန္ှစော်ခနို့တ ော် အ ဏ သမော်ွား စစော်အိုပော်စို၏ လကော်ပါွားခစတပော်သ ွားမ ွားက မခကွားတို ော်ွား
၈၂၁

ကကီွားမှနော်

မ

၈၇

အမညော်မသ

၁၅-ေနော်-၂၀၂၁

၁၅-ေနော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ော်ွားမခက ွားရွ

က ော်ွားမခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ခပါကော်ပမ ြို့နယော် အတ ော်ွားရှ က ော်ွားမခက ွားရွ တစော်ရွ လိုွားအ ွား မီွားတ ော်ရှုြို့သညော်ဖေစော်စဉော်အတ ော်ွား သကော်ကကီွားရွယော်အိုမ ွားမှ
ထကော်ခဖပွားန္ို ော်ဖ

ော်ွားမရှဘ ခက ွားရွ ၌ပ ော် က နော်ခန ရသညော်။ ဖပ ော်ွားထနော်သညော် မီွားခလ

ထကော်မခဖပွားန္ို ော် ခသ ခဒေါ်ကကီွားမှနော်မှ မီွားခလ

ော်မှုခကက

ော်

ော်ခသဆိုွား သညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွား ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော် ကမော်ွားစိုကော်ရွ မှ ပပီွား တ ေနော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့က ကက ို ော်ေြို့ပေ ွားခရွားပါတီ ဥကကဋ္ဌ ခဟ
၈၂၂

စော်ကို

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၁၅ ေနော် ၂၁

၁၆ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကမော်ွားစိုကော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွား

ဦွားဖမ ော်ခက ော်ဆိုသူအ ွား ဓါွားဖေ ော် ိုတော်သညော်အမှုအတကော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား လူခပါ ော်ွား ၃၈ ခယ ကော်အ ွား
ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွား စစော်ခကက ခမွားဖမနော်ွားစဉော် ခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
မန္တခလွားတို ော်ွား ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော် ကမော်ွားစိုကော်ရွ မှ ပပီွား တ ေနော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့က ကက ို ော်ေြို့ပေ ွားခရွားပါတီ ဥကကဋ္ဌ ခဟ

၈၂၃

စနော်ဝ ော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်မသ

၁၅ ေနော် ၂၁

၁၆ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကမော်ွားစိုကော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွား

ဦွားဖမ ော်ခက ော်ဆိုသူအ ွား ဓါွားဖေ ော် ိုတော်သညော်အမှုအတကော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား လူခပါ ော်ွား ၃၈ ခယ ကော်အ ွား
ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွား စစော်ခကက ခမွားဖမနော်ွားစဉော် ခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်သညော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ေနော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ

၈၂၄

ှိ်းို သူ (ခ)
ှိ်းို သူဇ ဖထွ်း

မ

၄၂

အမညော်မသ

၁၅-ေနော်-၂၀၂၁

၂၁-ေူလို ော်-၂၀၂ ခစတနှောဝနော်

တ ော်ေမော်ွားဆီွား ရ

၁

ထမော်ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

ရမော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ော်ွား

ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် တရ ွားစဆိုဖ

ော်ွား

ထ ွားရသညော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ရမော်ွားပမ ြို့နယော်မှ မမိုွားသူ ခ ေါ် မမိုွားသူေ ခထွားသညော် အ ော်ွားစနော်
အက ဉော်ွားခထ

ော်တ ော်ွား ကိုဗစော် -၁၉ ကူွားစကော်ဖ

၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် ခထ

ော်ွား

ရပပီွား ခဆွားကိုသ ယူ

ော် အဖပညော်အဝမရရှသညော်အတကော် ေူလို ော်လ

ော်တ ော်ွား၌ပ ော် ခသဆိုွား သ ွား ရသညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက ကော်တ ါွားပမ ြို့နယော် အမ သ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ဒိုဥကက ဦွားခအွားလှသညော်
စစော်ခကက ခရွား တ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

အမ ွားသ ွားဒီမို
၈၂၅

ခအွားလှ

က ွား

၇၂

ဦွားေိုွားကနော်ွား

၁၆ ေနော် ၂၁

၁၉ ေူလို ော် ၂၁

ကခရစီအေြို့
းိုပော်

က ကော်ေခက ခထ

ော်

၅ ရပော်ကကော်၊ ေဒိုပမ ြို့

ခက ကော်တ ါ
းွား

ပ ူွား

(က ကော်ေခက ) အက ဉော်ွားခထ

ော်ွား

ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော် ေူလို ော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် ဒိုကော်ဦွား

ော် အတ ော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ ခက ကော်တ ါွားပမ ြို့နယော်၊

တို ော်ွားခဒသကကီွားလွှတော်ခတ ော်ကိုယော်စ ွားလှယော် ဦွားလ ော်ွားလ ော်ွားခက ော်ကို ေမော်ွားဆီွားရမဖ
ပီဒီအကော်ေော်မ ွားအ ွား သ ော်တနော်ွားခပွားဖ

ော်ွား၊ လကော်နကော်မ ွား ကို ော်ခဆ

၁၆ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားထ ွားဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ဖ

ော်ွားမရှခသ ခကက

ော်

ော်ွား တိုို့ဖေ ော် အမှုဆ ော်က ဦွားခအွားလှကို ေနော်လ

၈၂၆

စနော်မ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၉ ေနော် ၂၁

၁၉ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

မခ

ော်ွားတ ော်ွားရွ အတ

ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ကနီပမ ြို့နယော် မခက
မခက

ော်ွားတ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားတ ော်ွားရွ အတ ော်ွား ခနအမော်သိုို့ဖပနော်လ သညော်အဖပစော်မဖပညော်သူအ ွား

ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ပပီွားခနှောကော် တူမီွားခသနတော်အ ွားအခလ
တပော်သ ွားဖေစော်ခကက

ော်ွားခဘွားတ ော် ထ ွားက ဓါတော်ပိုမှတော်တမော်ွားရိုကော်ယူပပီွား PDF

ော်ွား ပိုစခေ ော်မှတော်တမော်ွားယူသ ွားပါသညော်။

ေနော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဗဟနော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော် အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော်
၈၂၇

ေိုွားသကကသနော် ( )

က ွား

ေိုွားစနော်

13

အမညော်မသ

၁၉ ေနော် ၂၁

၂၁ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ါွားထပော်ကကီွား (ခတ

ဗဟနော်ွား၊ ဆ ေိုွားသ ခ

ော်)

ရပော်ကကော်

ဗဟနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ခမ

ော်ေိုွားသကကသနော် ( ) ေိုွားစနော်သညော် ကစ ွားခနစဉော် စစော်သ ွားမ ွားခရ ကော်ရှလ သညော်ကိုဖမ ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ

ခသနတော်ဖေ ော်လှမော်ွားပစော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော်က ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခ ေါ်ခဆ

ေနော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် မသ ွားစိုမှ ခမ

ော်ေိုွားသကကသနော် ( ) ေိုွားစနော်မှ က ဆိုွားသ ွား ပပီဖေစော်ခကက

ော်သ ွားဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ော်ွား သရှ ရသညော်။

ေနော်လ (၁၉) ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ က ော်ွားတိုပမ ြို့တ ော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ
ကိုသနော်ွားစိုွားခအ
၈၂၈

မိုွားသန္တှောခအ

ော်

မ

၁ န္ှစော်
၆လ

ဆို ော်ကယော်ခမ
ဦွားသနော်ွားစိုွားခအ

ော် ၁၉-ေနော်-၂၀၂၁

၁၉-ေနော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

က ော်ွားတို

ရှမော်ွား

ော်သညော် အသကော် (၁) န္ှစော် ဝနော်ွားက ော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူ ခနမခက

မရပော်တနို့ော်ခပွား ခသ ခကက

ော် က ော်ွားတိုပမ ြို့နယော်အခထခထအိုပော် ပော်ခရွားဦွားစီွား

က ွားဖေ ော်တိုကော်က ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုို့အတကော်ခကက
န္ှစော် (၆)လ ဝနော်ွားက ော် သမီွားဖေစော်သူ မမိုွားသန္တှောခအ
ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

၈၂၉
၈၃၀

မိုွားခေ ော်ဦွား

က ွား

ခေ ော်မ ော်ွားဦွား

အမညော်မသ

က ွား

၂၀ ေနော် ၂၁

အမညော်မသ

၂၀ ေနော် ၂၁

၂၀ ေနော် ၂၁
၂၀ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား
အရပော်သ ွား

ခက ကော်မီွားခသွားရိုမီွားပ
ော်အနီွား
ခက ကော်မီွားခသွားရိုမီွားပ
ော်အနီွား

အဘစော်ရွ

ခ

အဘစော်ရွ

ခ

ော်ွားဆို
ော်ွားဆို

မနော်
မနော်

လကော်ပနော်လှခက ွားရွ အို
၈၃၁

ခက ော်ခက ော်မ ွား

က ွား

ဦွားခက ော်ခထွား

၂၀ ေနော် ၂၁

၂၀ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်လှခက
ခးး

ော်ွားရှ ပော်စို၊
ပ မော်ွား မော်ွားခအ

ော်ရပော်က

မန္တခလွား

ကော်

ော် ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

နမှ ဒိုတယဦွားစီွားမှုွားမှ

ော်မှ ဒဏော်ရ ရရှသ ွား ပပီွား အသကော် (၁)

ော်မှ ဆိုွားပါွားသ ွား သညော်။ ၎ ော်ွားဖပ ော် ေ

ော်ဖေစော်သူ

ော်မှ က ော်ွားတိုပမ ြို့မရစ နော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော်၍ ပိုဒော်မ န္ှစော် ိုဖေ ော် အမှုေ ော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

၂၀ ေနော် ၂၁ ခနို့ည ၈နှောရီ၃၀ အ နော်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော် ခမ ော်လပမ ော် ခက ကော်မီွားခသွားရိုအနီွားမီွားပ ော်တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက

ော် က ဆိုွားပါသညော်။

၂၀ ေနော် ၂၁ ခနို့ည ၈နှောရီ၃၀ အ နော်တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော် ခမ ော်လပမ ော် ခက ကော်မီွားခသွားရိုအနီွားမီွားပ ော်တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုခကက
စဉော်ကူွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်လှအိုပော်စို၊ ပ မော်ွား မော်ွားခအ

ဗဟနော်ွား

ော်ွားသဖေ ော် ခဆွား နော်ွားဖပရနော်

ော်ွား၍ သ ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ တ ွားဖမစော်ရ ခကက ကော်လနို့ော်၍

ော် က ဆိုွားပါသညော်။
ော်ရပော်ကကော်ခန ဦွားခက ော်ခထွားန္ှ ော်ခဒေါ်မိုွားမိုွားခအွားတိုို့၏ သ ွားဖေစော်သူ

ကိုခက ော်ခက ော်မ ွားသညော် ၎ ော်ွား၏ သူ ယော်

ော်ွားတစော်ဦွားန္ှ ော်အတူ ယမနော်ခနို့ညပို ော်ွား မ သလ ခဆ

သ ွားခရ ကော်ခဝ ှကကစဉော် လကော်ပနော်လှခက

ော်ွားခရှြို့ အခရ ကော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက

ော်ေတော်စ မ ွား

ော်စီတပော်မ ွားက

ပစော် တော်သဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
ေနော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့နယော်၊ လယော်ေ ော်စဖပခက ွားရွ မှ
ကိုခေယ လ ော်ွားသညော် စစော်သ ွားမ ွား၏ ရိုကော်န္ှကော် ေမော်ွားဆီွားဖ

၈၃၂

ခေယ လ ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၁ ေနော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား

၂၂ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

လယော်ေ ော်စဖပခက ွားရွ

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ယမနော်ခနို့ (ေနော် ၂၂) နနကော်ပို ော်ွားက မသ ွားစိုထ အခကက
ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို

ရပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသ ွား ပပီဖေစော်ခကက

ော်ွားကက ွားလ ခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေယ လ ော်ွား၏

ော်ွားတ ော် ခနှောကော်ခစ၌ ကကီွားမ ွားသညော် ဒဏော်ရ န္ှ ော် န္ဓှောကိုယော်အန္ှို့တ ော်လညော်ွား

ဒဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှရသညော်ဟို သရှရသညော်။
၈၃၃

ခနဝ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၄၀

ဦွားသနော်ွားခအ

ော်

၂၃ ေနော် ၂၁

၂၃ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၃ ေနော် ၂၁

၂၃ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ရပော်ကကော်အတ ော်ွား

ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဆလို ော်ွား နော်ခနဖပနော်
၈၃၄

(Salai Ngun Nei

က ွား

အမညော်မသ

Taungzalat

Piang)

မမှနော်မကနော် သတ ော်ွားခပွားတို ော်ကက ွား ရသဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော်
ပစော် တော်သတော်ဖေတော်
ကခလွားပမ ြို့ ခတ

ရပါသညော်။
ော်ေီလ ရပော်ကကော် ဝနော်ထမော်ွားအမော်ယ အနီွားမှ မခနို့ညေနော် ၂၃ ရကော် ညခန ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်မှုခကက

ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ေနော်လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော်က စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
တပော်သ ွားမ ွားမှ ပစော် တော် ဖ
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
၈၃၅

ှိို ော် Nuam Za
င
Thiang

မ

၁၉

အမညော်မသ

၂၃-ေနော်-၂၀၂၁

၂၁-ေနော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဖ

ော်ွား

ော်ွားခကက

နှောရီ နို့ော်တ ော် က ဆိုွားသ ွား ဖ
ကယော်လနော်သ ွားဖ
အခကက

ော် ဘယော်ဘကော်ခပါ ော်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား

ရခသ အသကော် ၁၉ န္ှစော် အရွယော်ရှ မို ော် Nuam Za Thiang သညော် ယ ော်ွားခနို့ ည ၁၀

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွားဖေစော်သညော်။ သိုို့ရ တ ော် သူမ၏ မသ ွားစိုထ ကိုဗစော်ခရ

ါဖေ ော်

ော်ွား ေနော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်အိုပော်စို၏ လကော်ပါွားခစမ ွားက

ော်ွားကက ွား သညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ကကညော်

န္ဓှောကိုယော်၌ ခသွားအမ ွားအဖပ ွား ခတြို့ရှ ကကရသညော်။

ော်ရ သူမ ွား၏ အဆိုအရ မို ော် Nuam Za Thiang ၏

၈၃၆

ခအ

ော်မ ော်ွားသူ ( )

ပစ

ကခလွားပမ ြို့
က ွား

၂၈

ဦွားခအွားခေ ော်

၂၃ ေနော် ၂၁

၂၃ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမနော်မ လေကော်ရညော်ဆို ော်

သီခပါ

ရှမော်ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွား
လမော်ွားခပေါ်တ ော်ဆို ော်က

၈၃၇

န္ို ော်ဝ ော်ွားဦွား

က ွား

၃၄

အမညော်မသ

၂၅ ေနော် ၂၁

၂၅ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ယော်ဖေ ော်သ ွားစဉော်

လေကော်ရညော်ဆို ော်မှ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမ ွားမှ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်သဖေ ော်
ဦွားခ ါ ော်ွားက ဉော်ဆထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားပါသညော်။
ေနော်လ၂၅ရကော်ခနို့ည ၉ နှောရီအ နော်တ ော် မိုရွ ပမ ြို့ ထနော်ွားခတ ရပော်ကကော်တ ော် ပ စကော် ိုခထ

တနော်ွားခတ ရပော်ကကော်

အပစော် ရ

ဖပနော်ယူ နော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ အခမွားအဖမနော်ွားမရှဘ ပစော် တော်မှုခကက

ော်ခသ ခမက နော်၍

ော် အသကော်၃၄န္ှစော်အရွယော်

ကိုန္ို ော်ဝ ော်ွားက ဆိုွားသ ွားပါသညော်။၊
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား၊ ကခလွားပမ ြို့ တပော်ဦွားသီတ ရပော်ကကော်တ ော် မခနို့ေနော် ၂၅ ရကော်ခနို့ ညခန ၃ နှောရီ နို့ော်က

၈၃၈

Salai Van Tha
Cung @ ခေ ော်ထကော်

က ွား

၂၅

ဦွားခေ ော်ဖမ ော်

၂၅ ေနော် ၂၁

၂၆ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

တပော်ဦွားသီတ ရပော်ကကော် ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

သ ွားအေန္ှစော်ခယ ကော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
နှောရီ ခလ ကော်မှ သ ွားဖေစော်သူမှ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက
မသ ွားစိုထအခကက

ော်ွားကက ွားလ ပပီွား အခလ

ော်ွားအ ွား သပ ဂ လော်

ော်မရရှ ပါ။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား ထနော်ွားတပ ော်ပမ ြို့နယော် သိုို့ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ခမ
၈၃၉

ခအွားမ ော်ွားစိုွား

က ွား

၃၅

ဦွား

ော်ဖမ ော်

၂၇ ေနော် ၂၁

၂၇ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

လှု ော်သ ယ ထနော်ွားတပ ၁၇၂/က၊ စပပါယော်လမော်ွား၊
ော်လမော်ွားမ

၁၁ ရပော်ကကော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

ော်သ ွားပပီွား ေနော် ၂၆ ရကော် ညခန ၂

ော် က ဆိုွားသ ွား ခသ ော်လညော်ွား ကိုဗစော်န္ှ ော်ခသဆိုွားသညော်ဟို

ော်ွားန္ှ ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ရပော်တနို့ော် ို ော်ွားစဉော် မရပော်တနို့ော်သဖေ ော် ဝို ော်ွားဝနော်ွားပစော် တော်ကကသဖေ ော် ခသနတော်ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော်
က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဆို ော်ကယော်ဖ

ော်ွားအတ ော်ွား လကော်နကော်မ ွားခတြို့ရှသညော်ဟို

မမှနော်မကနော် သတ ော်ွားထိုတော်ဖပနော်ထ ွားပါသညော်။
ေနော်လ ၂၈ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်၊ ဋ ရပော်ကကော်အတ ော်ွားတ ော်
၈၄၀

ခဝပေ ွားခအ

ော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၈ ေနော် ၂၁

၂၈ ေနော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖပညော်ကကီွားတ နော် ဋ
ရပော်ကကော်အတ ော်ွား

ဖမရညော်နန္ဒှောရပော်ကကော်

မော်ွားဖမသ စ
ညော်

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခဝပေ ွားခအ
မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်မှ ပစော် တော် ဖ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ယူခဆ

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေခတ
တို ော်ကက ွား ဖ
၈၄၁

ခအ

ော်ခအ

ော်လ ော်

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၂၈ ေနော် ၂၁ ေမော်ွားဆီွား

၁ ေူလို ော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခရွှေခတ

ော်

ပ ူွား

ော်ွားခကက

ော်သညော် ခဖမယ အဖ

ော်ွား ခကက

ော်ွားပ ွားမှုဖေစော်စဉော်အ ွား သ ွားခရ ကော်ကကညော်ရှုစဉော်

ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား သညော်။ ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားအ ွား

ော်သ ွား ပပီွား မသ ွားစိုအ ွား ဓ တော်ပိုသ ဖပသ သညော်။

ော်ပမ ြို့တ ော် ေနော်လ ၂၈ ရကော်ခနို့ညက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ သတ ော်ွားခပွားမှ

ော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရခသ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်

ခမ

ော်ခအ

ော်ခအ

ော်လ ော်သညော် ေမော်ွားဆီွား ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ခမ

ော်ခအ

ော်ခအ

ော်လ ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားကို မသ ွားစိုအ ွား ခတြို့

ော် မခပွားဘ အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ

မီွားသပ ဂ လော် သညော်ဟို သရှရသညော်။
ေနော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

အမ ွားသ ွားဒီမို
ကခရစီအေြို့
၈၄၂

စိုွားစ

က ွား

၄၄

ဦွားခပ ွား

၂၉ ေနော် ၂၁

၃၀ ေနော် ၂၁

းိုပော်(ပမ ြို့နယော်

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

တစိုရွ

ဝမော်ွားတ ော်ွား

မန္တခလွား

အလိုပော်အမှုဆ
ခးး

ရခသ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝမော်ွားတ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ တစိုခက ွားရွ

အသကော်ရှှူ လမော်ွားခကက

ော်ွားဖပခသ ော်လညော်ွား ပ ော်ွားတလခဆွားရို၌

ော်ွားဆို ော်ရ ခရ

ါဖေ ော် ကယော်လနော်သညော်ဟိုအခကက

တပော်စထ ွားခသ စစော်သ ွားမ ွားမှ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွားခကက

ော်

က ွား

၃၄

အမညော်မသ

၂၉ ေနော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ေိုွားခ ါ ော်ရပော်ကကော်

ဖပညော်

ပ ူွား

အခလ

ော်ွားကိုေ ကော်ဆီွားသူဟို သတ ော်ွားမှ ွားခပွားတို ော်ကက ွား ရသညော်အတကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်ခက
ော်ွားလ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစို အခကက
ပါသညော်။ အခလ

ော်စီမှ ေနော်လ ၂၉

ော်သ ွားပပီွားခနှောကော် ေူလို ော်လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော်ဖပညော်ပမ ြို့ ခဆွားရိုွားကကီွားတ ော်
ော်ွားကက ွားလ ဖ

က ဆိုွားသ ွားခသ ော်လညော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ တကော်သညော်ခရ
ထိုတော်ခဖပ

ော်ဟိုဆိုက မသ ွားစိုမှလ၍ မညော်သူူ့ကိုမ

ော်မခပွား ပါ။

ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီတ ော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
စိုွားမ ော်ွား

ော် ဖေစော်သညော်ဟို ကနဦွား သရှရသညော်။ ကိုစိုွားစ၏

ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ သပ ဂ လော် ပပီွား ကိုဗစော် -၁၉ ခကက

လိုကော်ပါပိုို့ခဆ
ဖမရွ ခက

၈၄၃

NLD

ော်ွားသရှရသညော်။ ကိုစိုွားစသညော် ကိုဗစော် -၁၉

ရိုပော်အခလ

ော် )

ော်ွား

ရပော်ခက ွားအေြို့ဝ ော် ကိုစိုွားစသညော် ေနော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွားဖေစော်ပါသညော်။ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုမ ွားဖေ ော်
ါဖေ ော် ခသဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွားသ

ော်ွားဖပနော်ခပွား နော်တ ော် န္ဓှောကိုယော် အန္ှို့မှ အည အမဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှရသညော်ဟို

မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားမှ အတညော်ဖပ ခဖပ ဆိုပါသညော်။

၈၄၄

သီဟခေ ော် ( )
အ ယော်ခလွား

ဗိုွားခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ခသ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့စကော်မှုေိုရှ စကော်ရိုတစော်ရိုအတ ော်ွားမှ ဒဏော်ရ ရသူမ ွားကို
က ွား

၂၃

ဦွား

ော်ခေ ော်

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ကူညီ ခပွား ခသ လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသီဟခေ ော် ( ) ယော်ခလွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ယမနော်ခနို့
(ေူလို ော် ၁) ခနို့လယော်ပို ော်ွားက ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ညခနပို ော်ွား၌ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ဖပနော်ပိုို့ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၈၄၅

ခအ

ော်ခေ ော်မ ွား ( )

အ ယော်ခလွား

မိုရွ ပမ ြို့ စကော်မှုေိုနော်အနီွား ခပါကော်ကမှုဖေစော်စဉော်အတ ော်ွား မသကသ မှုဖေ ော်ေမော်ွားဆီွား
က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

စကော်မှုေိုနော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်မှုခကက

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားအတ ော်ွား

ော် ေမော်ွားဆီွား ရပပီွား ၅ နှောရီ နို့ော်အကက တ ော် ဒါဏော်ရ မ ွားစ ဖေ ော်

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

၈၄၆

ထနော်ွားခရွှေ

က ွား

၃၄

ဦွားတ ော်ရှနော်ွား

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၈၄၇

သကော်ရှညော်

က ွား

၅၈

ဦွားလှခက ော်

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၈၄၈

ခေယ ထနော်ွား

က ွား

၂၃

ခဒေါ်တ ော်ပမ ော်

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၈၄၉

ဆနော်ွားမ ော်ွားန္ို ော်

က ွား

၂၁

ဦွားဆနော်ွားခ

၁ ေူလို ော် ၂၁

၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ သ ရွ အနီွား
ပစော်သတော် ရ
ရွ သ ရွ အနီွား
ပစော်သတော် ရ
ရွ သ ရွ အနီွား
ပစော်သတော် ရ
ရွ သ ရွ အနီွား
ပစော်သတော် ရ

ရွ သ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ရွ သ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ရွ သ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ရွ သ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

က ှူရှ ော်ဆရ ၊
အမ ွားသ ွားဒီမို
၈၅၀

မိုွားဟနော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်မသ

၂ ေူလို ော် ၂၁

၂ ေူလို ော် ၂၁

ကခရစီအေြို့

ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၂) ညအ နော်က မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
ခနအမော်အတ ော်ွား

းိုပော်(ပမ ြို့နယော်

၂၀ ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အလိုပော်အမှုဆ
ခးး

ော် )

ခဟ

ော်ွား

မ

၄၅

အမညော်မသ

၂-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၂-ေူလို ော်-၂၀၂၁

(ပမ ြို့နယော်အလို
ပော်အမှုခဆ
ခဟ

ော်ွားမ ွားဖေစော်ကကခသ ပို ဂလကခက

ော်ွားအထကော်တနော်ွားဖပဆရ ဦွားမိုွားဟနော်ွား န္ှ ော် ေနီွားသညော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ၏ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော် အလိုပော်အမှုခဆ
ပို ဂလကခက

းိုပော်

ော်ခဟ

ေူလို ော် ၂ ညအ နော်က မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ လကော်ပါွားခစအေြို့ဖေစော်ခသ

ကခရစီအေြို့
စိုစိုလှု ော်

အလိုပော်အမှုခဆ

ခဒေါ်စိုစိုလှု ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

အမ ွားသ ွားဒီမို

၈၅၁

လကော်ပါွားခစအေြို့ဖေစော်ခသ ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ၏ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၀ ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ပ ှူခစ ထီွားအေြို့က ခဒေါ်စိုစိုလှု ော်တိုို့ေနီွားခမ

ော်န္ှအပါအဝ ော် NLD အေြို့ဝ ော် ၃၈ ဦွားကို

ဖပ ော်ွားဖပ ော်ွားထနော်ထနော် အခရွားယူမညော်ဟို ထိုတော်ဖပနော်ထ ွား သလို စစော်အိုပော်စို၏ လိုခ ခရွားတပော်ေြို့မ ွားကလညော်ွား

ော် )

လိုကော်လေမော်ွားဆီွား ခသ ခကက

ော်ွား

ော် အဆိုပါ ေနီွားခမ

ရကော်ပို ော်ွားအတ ော်ွားမှ ပ ော် ပစော် တော်သတော်ဖေတော်

ရဖ

ော်န္ှမှ ပိုနော်ွားခအ

ော်ွားခန ရ မှ ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်လ ပပီွား

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ေူလို ော်လ ၂ ရကော်ခနို့ ည ၁၂ နှောရီခက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ကိုွားခတ
၈၅၂

မိုွားခေ ော်ခအ

ော်

က ွား

၂၈

အမညော်မသ

၃ ေူလို ော် ၂၁

၃ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ဖေစော်သညော်

ော်ွားအထကော်တနော်ွားဖပဆရ ဦွားမိုွားဟနော်ွား န္ှ ော် ေနီွားသညော် ခဒေါ်စိုစိုလှု ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ပနော်ွားဆကော်ခတ

ော်အနီွား

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ခေ ော်ခ

ော်ွားရွ ကက ွား ပနော်ွားဆကော်ခတ

ပစော် တော်မှုခကက

ော်အနီွားခမ

ော်ဘိုို့န္ှ ော်

ော်ွားန္ှ ော်လ သညော် ကိုနော်တ ော်က ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော် က ွားခ ါ ော်ွားတ ော်လိုကော်ပါလ သညော် ကိုမိုွားခေ ော်ခအ

ော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားက ညော်ထမှနော်ဒါဏော်ရ ဖေ ော်

က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
အမ ွားသ ွားဒီမို
၈၅၃

ော်ခက ော်

M

အမညော်မသ

၅ ေူလို ော် ၂၁

၅ ေူလို ော် ၂၁

ကခရစီအေြို့
းိုပော် အေြို့ဝ ော်

၈၅၄

ခသွားခသွား

မ

အမညော်မသ

၅-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၅-ေူလို ော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား
ဝ ော်ခရ ကော်လိုပော်ကက ရ

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်အေြို့ဝ ော်မ ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေြို့စညော်ွားထ ွားသညော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မ ွားမှ
၅၇ ရပော်ကကော်

ခတ

ော်ဒ ို

ရနော်ကိုနော်

ခနအမော်အတ ော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော်သဖေ ော် က ဆိုွားသ ွားပပီွား အခလ
လ ခရ ကော်ယူခဆ

အခရှြို့ဖ မော်ွားခည
ခက ွားရွ

ော်ကိုနော်ွား

ေူလို ော်လ ၅ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့တ ော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ
ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ခဒေါ်သ ော်ွားခသွားသညော် သ ွား ယော်န္ှ ော်အတူ ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ
ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၆) ညအ နော်က က
၈၅၅

ဘ မော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၆ ေူလို ော် ၂၁

၆ ေူလို ော် ၂၁

ခတ

ော်သူ

လမော်ွားသ ွားစဉော်ပစော် တော်
ရ

ရွ သစော်ရွ

ော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်သ ွားပါသညော်။

ဟိုပ ော်

က

ော်ွား

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဟိုပ ော်ပမ ြို့၊ ရွ သစော်ကကီွားခက ွားရွ တ ော် လယော်ခတ မှ

န္ှောွားလှညော်ွားခမ

ော်ွား၍ ဖပနော်လ သညော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုဘ မော်ွားကို န္ှောွားလှညော်ွား အ ွား

ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ

ော်ွားမရှဟိုဆိုက ပစော် တော် ဖ

က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားခကက

ော် ကိုဘ မော်ွားသညော် ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော်က

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလို ော်လ ၆ ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားမှ
၈၅၆

မိုွားခေ ော်

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၆ ေူလို ော် ၂၁

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ ခဆွားရိုကကီွားသိုို့

ဆိုရွ ကိုနော်ွား ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ါွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားခေ ော်မှ စစော်ခကက ခရွားအတ ော်ွားရရှခသ
ဆိုရွ ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

တ ော်ပိုို့ကိုသစဉော် က ဆိုွား

ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ဖမ ော်ွားခ ခဆွားရိုကကီွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက
ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် ခသနတော်ဒ ော်ဖေ ော် ထိုခထ

၈၅၇

ခအွားမ ော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၇ ေူလို ော် ၂၁

၇ ေူလို ော် ၂၁

လကော်သမ ွား

အလိုပော်ရိုအတ ော်ွားပစော်

ဆရ

တော် ရ

မီွား

မ

အမညော်မသ

၇-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၇-ေူလို ော်-၂၀၂၁ အရပော်သ ွား

ော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှ ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ယခနို့ (ေူလို ော် ၇) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့အနီွားရှ ထိုမ ခက ွားရွ ကို
ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ဆနော်စကော်တ ော် လကော်သမ ွားလိုပော်ခနသညော်

ခပါကော် ိုရွ သ ွားဖေစော်သူ ဦွားခအွားမ ော်ွား သညော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား သညော်။

က
၈၅၈

ော်ွားသရှရသညော်။

ကိုမိုွားခေ ော်၏ခက ဖပ ော်တ ော် ဓ ွားဖေ ော် မွှနော်ွား၊ ခဆွားလပော်မီွား ဖေ ော် ထိုွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွား၊ ရ ော်ညနို့ော်န္ှ ော်

ဗလမ ော်ွားထ ော်တတ ွား

မို ော်ွားနှောွား

အနီွား

မခ ါယ နော်ခက ွားရွ

ဝို ော်ွားခမ ော်

က

ော်

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝို ော်ွားခမ ော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ေူလို ော် ၇ ရကော် ညခနပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ

က ွားတစော်စီွားအ ွား စစော်ခဆွားရနော် တ ွားဆီွားရ ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ
အနီွားအနှောွားတ ော် သစော်သီွားခရ

ော်ွားမရှသညော်အတကော် ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွားခနသညော် မို ော်ွားနှောွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ မခ ါယ နော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ခဒသ

မမီွားသညော် ခသနတော်က ညော်ဆ ထမှနော်က ခသဆိုွား သ ွား ရသညော်။
ေူလို ော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီအ နော်က မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ဆ ွား ါွားခက ွားရွ မှ
၈၅၉

ပေ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၈ ေူလို ော် ၂၁

၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စကော်မှုေိုနော် ခရှြို့

ဆ ွား ါွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ကိုပေ ွားလှု ော်ဝ ော်ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား တပော်စထ ွားခသ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့၊ စကော်မှု နော်ွားမခဟ
ဖေတော်သနော်ွားသ ွားစဉော် အခကက

ော်ွားမ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ေူလို ော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား သညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ကနီပမ ြို့နယော်၊ ယ ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားလှပိုသညော် ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားဖ
၈၆၀

လှပို

က ွား

၆၀

ဦွားဘတ ော်

၈ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ယ ော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွား

ယ ော်ွားခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
ရိုပော်အခလ

၈၆၂

ခက ော်ခ
ော်ခမ

ော်ဖမ ော်

က ွား

၄၅

ဦွားသနော်ွား

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၅၈

ဦွားပနော်

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၆၃

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၄၅

ဦွားတိုတော်ခပါ

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၄၃

ဦွားလိုွား

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၂၅

ဦွားသနော်ွားခအ

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၂၇

ဦွားဝ ော်ွားစိုွား

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၃၀

ဦွား

ော်ခမ

ော်ရီ

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၃၃

ဦွား

ော်ခမ

ော်ရီ

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၆၃

တ ော်

၈၆၄

စိုွားခအ

၈၆၅

ခအွားကို

၈၆၆

စညော်သူခအ

၈၆၇

မ ော်ွား စော်ဦွား

၈၆၈

ေ ော်သူခအ

၈၆၉

ထ ော်ခက ော်ခအ

၈၇၀

ခေ ော်ထနော်ွား

က ွား

၃၈

ဦွားမခမ

ော်

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၇၁

သနော်ွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၂၃

ဦွားခေ ော်မ ော်ွား

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၇၂

ခေ ော်ခ ွား

က ွား

၄၃

ဦွားခက ော်

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ယ ော်ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၇၃

ခေ ော်မ ော်ွားခ ွား

က ွား

၃၀

ဦွားက ော်ခမ

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၇၄

သ ွားဖပညော်စို

က ွား

၂၁

ဦွားစနော်ခက ော်

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ပလူေဝ (ခရဦွား)

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

၈၇၅

ဉ ဏော်ထနော်ွား

က ွား

၃၇

ဦွားဆနော်ွားခထွား

၉ ေူလို ော် ၂၁

၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်တနော်ွားရှညော်ခတ

ခထ ကော်ကကကိုနော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ော်
ော်
ော်
ော်

ော်

ော်
ော်

ရ ခသ ခကက

ော် ေူလို ော်လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား
ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားလှပို၏

ော်ွားတစော် ိုလိုွားတ ော် ရိုကော်န္ှကော် ဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော် ည မညော်ွားခနသညော်ဟို ခဒသ တစော်ဦွား၏ခဖပ ကက ွား ကော်အရ

သရှရသညော်။
၈၆၁

ော်ွား

ော်ွားခရှြို့မှ

ရသညော်။

ော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသူမ ွားကို ခထ ကော်ပကူညီခပွားခနသညော် အမ ွားသမီွားတစော်ဦွား
၈၇၆

နို့ော်ကိုကိုခမ

ော်

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

ယဉော်ထနော်ွားရ

ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်

(CDM)

၊ က ွားီ ကိုနော်ွားခက ွားရွ

က ွားီ ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဖပညော်ကကီွားတ
နော်

ေမော်ွားဆီွားဖ
မန္တခလွား

ော်ွား

ရပပီွား ၎ ော်ွား၏ ထကော်ဆိုမှုခကက

ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပိုသမော်ကကီွားပမ ြို့နယော်၊ က က
ီ ိုနော်ွားခက ွားရွ တ ော်

CDM ဖပ လိုပော်ခနသညော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
နို့ော်ကိုကိုခမ

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော် ယ ဉော်ထနော်ွားရတပော်ေြို့စိုမှ ရတပော်သ ွား

ော်ကို ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညခနတ ော် ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ရ ရတပော်သ ွား နို့ော်ကိုကိုခမ

ော်သညော်

ခက ကိုနော်ွားတ ော် က ညော်ခေ ကော်ဝ ော် ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား သညော်။
ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သိုွား ပမ ြို့နယော်တ ော် ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့က ကိုဗစော်ခရ
၈၇၇

ေိုွားဆယော်

က ွား

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

သိုွား

ခတ

ော်ပို ော်ွား ရို ော်

သိုွား

ရနော်ကိုနော်

ါအတကော် ခအ ကော်စီ

လိုကော်ရှ ခနသညော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုေိုွားဆယော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရပပီွားခနှောကော် ရိုကော်န္ှကော်ညှဉော်ွားပနော်ွား န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော်

ော်ွားကို

ော် ယ ော်ွားခနို့တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရို ော်၊ ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော် ၊
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ ဆယော်ခက ော်သကော် လူ ယော် ခဖ

ကော်ဦွားသညော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ သိုို့ သ ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

အမော်သိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ဖ
သိုွားဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ
၈၇၈

မော်က ော်ခပါ ော်

က ွား

၂၃

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကျွနော်ွားပ ော်သ တတ ွား
အနီွား

ော်ွား

ော်ွားခကက

ော် န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား

ရက တစော်ဦွား ထကော်ခဖပွား လတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသူ

သိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော်
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

လတော်ခဖမ ကော်လ

ပပီွား န္ှစော်ဦွားမှ ေမော်ွားဆီွား ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား န္ှပော်စကော် ရဖ

ော်ွားခကက

ော်

က ဆိုွားသ ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ အသကော် ၂၃ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော် မော်က ော်ခပါ ော် (Ngam Chin Pso)၊ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ဒို ိုလ ယော် (Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇

ော်မနော် ိုွားဟို (Mang gou) န္ှ ော် အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွား မရှခကက

ော်ခပါ ော်

ော်ွားမ နော် (Pao gin mang)

ော်ွား မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ မသ ွားစိုထ

ော်ွား ကက ွားသရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရို ော်၊ ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော် ၊
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ ဆယော်ခက ော်သကော် လူ ယော် ခဖ

ကော်ဦွားသညော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ သိုို့ သ ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

အမော်သိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ဖ
သိုွားဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ
၈၇၉

ဒို ိုလ ယော်

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကျွနော်ွားပ ော်သ တတ ွား
အနီွား

ော်ွား

ော်ွားခကက

ော် န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား

ရက တစော်ဦွား ထကော်ခဖပွား လတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသူ

သိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော်
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

လတော်ခဖမ ကော်လ

ပပီွား န္ှစော်ဦွားမှ ေမော်ွားဆီွား ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား န္ှပော်စကော် ရဖ

ော်ွားခကက

ော်

က ဆိုွားသ ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ အသကော် ၂၃ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော် မော်က ော်ခပါ ော် (Ngam Chin Pso)၊ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ဒို ိုလ ယော် (Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇

ော်မနော် ိုွားဟို (Mang gou) န္ှ ော် အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွား မရှခကက

ော်ွား ကက ွားသရသညော်။

ော်ခပါ ော်

ော်ွားမ နော် (Pao gin mang)

ော်ွား မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ မသ ွားစိုထ

ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရို ော်၊ ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော် ၊
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ ဆယော်ခက ော်သကော် လူ ယော် ခဖ

ကော်ဦွားသညော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ သိုို့ သ ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

အမော်သိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ဖ
သိုွားဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ
၈၈၀

မ နော် ိုွားဟို

က ွား

၁၇

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကျွနော်ွားပ ော်သ တတ ွား
အနီွား

ော်ွား

ော်ွားခကက

ော် န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား

ရက တစော်ဦွား ထကော်ခဖပွား လတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသူ

သိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော်
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

လတော်ခဖမ ကော်လ

ပပီွား န္ှစော်ဦွားမှ ေမော်ွားဆီွား ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား န္ှပော်စကော် ရဖ

ော်ွားခကက

ော်

က ဆိုွားသ ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ အသကော် ၂၃ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော် မော်က ော်ခပါ ော် (Ngam Chin Pso)၊ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ဒို ိုလ ယော် (Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇

ော်မနော် ိုွားဟို (Mang gou) န္ှ ော် အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွား မရှခကက

ော်ခပါ ော်

ော်ွားမ နော် (Pao gin mang)

ော်ွား မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ မသ ွားစိုထ

ော်ွား ကက ွားသရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွား ရို ော်၊ ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော် ၊
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ မှ ဆယော်ခက ော်သကော် လူ ယော် ခဖ

ကော်ဦွားသညော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ သိုို့ သ ွားခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား

အမော်သိုို့ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ဖ
သိုွားဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ
၈၈၁

ခပါ ော်

ော်ွားမ နော်

က ွား

၁၈

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကျွနော်ွားပ ော်သ တတ ွား
အနီွား

ော်ွား

ော်ွားခကက

ော် န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား

ရက တစော်ဦွား ထကော်ခဖပွား လတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသူ

သိုွားဦွားအနကော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်ထ ွားသူ တစော်ဦွားမှ ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၁၂) က ဖပနော်လညော်
ခနှော ော်ကသစော်ခက ွားရွ

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

လတော်ခဖမ ကော်လ

ပပီွား န္ှစော်ဦွားမှ ေမော်ွားဆီွား ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွား န္ှပော်စကော် ရဖ

ော်ွားခကက

ော်

က ဆိုွားသ ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် လူ ယော် ခလွားဦွားမှ အသကော် ၂၃ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော် မော်က ော်ခပါ ော် (Ngam Chin Pso)၊ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ဒို ိုလ ယော် (Dou kho lel)၊ အသကော် ၁၇

ော်မနော် ိုွားဟို (Mang gou) န္ှ ော် အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွား မရှခကက

ော်ခပါ ော်

ော်ွားမ နော် (Pao gin mang)

ော်ွား မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ မသ ွားစိုထ

ော်ွား ကက ွားသရသညော်။

ဆန္ဒဖပလူ ယော်မ ွားကို လကော် ခပွားထ ွားသညော်ဆိုသညော် စပော်စ ကော်ဖေ ော် ေူလို ော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက
ေမော်ွားဆီွားဖ
၈၈၂

ခမ

ော်ခ ွား

က ွား

၅၅

အမညော်မသ

၁၀ ေူလို ော် ၂၁

၉ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖမ ော်ွားခ ခထ

ော်

ကျွခ ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွား ထ ွားရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် တရ ွားစဆိုဖ

ော်ွား ထ ွားရခသ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့မှ ဦွားခမ

ော်ခ ွားသညော် ယခနို့ (ဩ ိုတော် ၉) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဖမ ော်ွားခ အက ဉော်ွားခထ

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားခမ

က ဆိုွားသ ွားသညော်ဟို အက ဉော်ွားဦွားစီွား
တစော် ိုသ ကကညော်

နမှဆိုခသ ော်လညော်ွား ရိုပော်အခလ

ော်ခပွားသညော်ဟို ဦွားခမ

ော်အတ ော်ွား၌

ော်ခ ွားသညော် န္ှလိုွားခသွားခကက က ဉော်ွား၊ ခသွားတိုွားခရ

ါတိုို့ဖေ ော်

ော်ွားကို အတော်ဖေ ော် ထိုတော်ထ ွားပပီွား မ ကော်န္ှှော

ော်ခ ွား၏ မသ ွားစိုဝ ော်န္ှ ော် နီွားစပော်သူ တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ေ ော်ကလ ခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ မ ွားမှ ခဒသ မ ွားသညော် ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၈၈၃

ဆနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၁၁ ေူလို ော် ၂၁

၁၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားေမော်ွားဆီ
းွား ရ

ေူလို ော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် ေ ော်ကလခက ွားရွ မှ တမော်ွားခရှ
ေ ော်ကလခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ သတော်ဖေတော်ဖ
လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ဖ

ော်ွား

ော်ခနကကရပပီွား

ော်ခနခသ ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ရွ သိုို့ ဆနော်ဖပနော်ယူစဉော်

ရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသညော် ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားမှ

ော်ွား ထ ွားရပပီွား မ ကော်န္ှှော န္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား ခတြို့ရှရသညော်ဟို

ခဒသ တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။ ထိုို့ဖပ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ သခပါကော်ခက ွားရွ မှ
ခဒသ ဦွားဖမ ော်ခဆကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလို ော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက

၈၈၄

လနော်ွားခမ

ော်

က ွား

အမညော်မသ

၁၂ ေူလို ော် ၂၁

၁၂ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သရကော်ပ ော်ခက ွားရွ

ဆပော်ဖေှူ

မခကွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆပော်ဖေှူပမ ြို့နယော်၊ သရကော်ပ ော်ခက ွားရွ မှ ခဒသ
ထနော်ွားတကော်ခတ

ော်သူ ဦွားလနော်ွားခမ

ော်ကို နယော်ခဖမ ရမ ွားမှ အခကက

ော်ွားမ ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ေ ော်ကလ ခက ွားရွ အပါအဝ ော် အနီွားနှောွားခက ွားရွ မ ွားမှ ခဒသ မ ွားသညော် ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
ေူလို ော်လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် ေ ော်ကလခက ွားရွ မှ တမော်ွားခရှ
၈၈၅

ဖမ ော်ခဆ

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၁၃ ေူလို ော် ၂၁

၁၃ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သခပါကော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ သတော်ဖေတော်ဖ
လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ဖ

ော်ွား

ော်ခနကကရပပီွား

ော်ခနခသ ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ရွ သိုို့ ဆနော်ဖပနော်ယူစဉော်

ရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသညော် ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားမှ

ော်ွား ထ ွားရပပီွား မ ကော်န္ှှော န္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား ခတြို့ရှရသညော်ဟို

ခဒသ တစော်ဦွားမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။ ထိုို့ဖပ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ သခပါကော်ခက ွားရွ မှ
ခဒသ ဦွားဖမ ော်ခဆကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလို ော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်
(၄၇ လမော်ွားန္ှ ော် ၄၈
၈၈၆

စညော်သူ

က ွား

၁၆

အမညော်မသ

၁၄ ေူလို ော် ၂၁

၁၄ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

လမော်ွားကက ွား၊ ၁၂၇

ဖပညော်ကကီွားတ

လမော်ွားန္ှ ော် ၁၂၈

နော်

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ေူလို ော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့က စက ွားမ ွားရနော်ဖေစော်ခနသညော်
မန္တခလွား

လူအိုပော်စိုကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ရ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

လမော်ွားကက ွား)

ော်စညော်သူကို ထမှနော်က

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် က

ော်ဖပညော်နယော်၊ မိုွားခမ ကော်ပမ ြို့နယော်၊ န္မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ မှ ခဒေါ်ခ ေါ်ယယော်သညော်

လယော်ခတ သိုို့သ ွားစဉော် စစော်အိုပော်စို လကော်ပါွားခစ စစော်သ ွားသိုွားဦွား၏ အဓမမဖပ က ော်သတော်ဖေတော်ဖ
၈၈၇

ဖခေါ်ညွယော်
(Makaw Roi)

မ

၅၁

အမညော်မသ

၁၄-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၁၄-ေူလို ော်-၂၀၂
၁

အရပော်သ ွား

န္မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ

န္မော်ွားလနို့ော်ခက ွားရွ

မိုွားခမ ကော်

က

ော်

ော်ွားကို

ရသညော်။

က ှူွားလနော်သညော် စစော်သ ွား သိုွားဦွားမှ တပော်မ ၈၈ မှဖေစော်သညော်ဟို သရှရပပီွား ေူလို ော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
န္မော်ွားလနို့ော်အခဖ စိုကော် မရ ၆၁၆ မှ ခ က ပော် (၁) သနော်ွားန္ှ ော် တပော်မ ၈၈ မှ ခ က ပော် သနော်ွား (၂၀) ကို
မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားအ ွားခပွား ပပီွား ဖပစော်မှုက ှူွားလနော်ခသ စစော်သ ွား သိုွားဦွားကို တရ ွားစီရ ော်သ ွားမညော်ဖေစော်ခကက

ော်ွား

ခဒသ မ ွား၏ ခဖပ ဆို ကော်မ ွားအရ သရသညော်။
၈၈၈

ထနော်ွားစနော်

က ွား

၈၈၉

ေကိုကို

က ွား

ဦွားရနော်ရှ ော်ွား

၁၄ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

၁၆ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ

ရနော်ကိုနော်

ဦွားထနော်ွားစနော်သညော် အက ဉော်ွားခထ

ော်ခဆွားရိုတ ော်ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ၁၄ ေူလို ော် ၂၁ ခနို့တ ော်က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၉

အမညော်မသ

၁၆ ေူလို ော် ၂၁

အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ န္ှ ော် အနီွားတဝိုကော်ကို စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် ပပီွား အ ော်ပ ော်လှခက ွားရွ မှ ကိုေကိုကိုအ ွား
ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

CRPH န္ှ ော် NUG ကို မခထ ကော် ခကက
သ ှ ွားရွ တ ော်ခတ
၈၉၀

တ ော်အိုနော်ွား

က ွား

၆၇

အမညော်မသ

၁၆ ေူလို ော် ၂၁

၁၆ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်

ော်ွား လကော်မှတော်ခရွားထိုွား ို ော်ွားသညော်ကို မထိုွားဘ တမော်ွားခရှ

ော်ခနခသ

မခကွားတို ော်ွား ခဒသကကီွား၊ ဆ ော်ခပါ ော်ဝပမ ြို့နယော်၊ အမှတော် ၁ တို ော်ွားခဒသကကီွား လွှတော်ခတ ော်ကိုယော်စ ွားလှယော်

ယ လိုပော်ခနစဉော်ပစော် တော် သ ှ ွားခက ွားရွ

ဆ ော်ခပါ ော်ဝ

မခကွား

ရ

ဦွားရနော်မ ွားခအ

ော်ကို အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ေူလို ော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားရ

မခတြို့ရှခသ ခကက

ော် န္ှမော်ွား

ော်ွားအတ ော်ွား အလိုပော်လိုပော်ခနခသ ၎ ော်ွား၏ေ

ဧကရ ေော်ခက ွားရွ မှ ဦွားတ ော်အိုနော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ၁၅

ော်ဖေစော်သူ ဆ ော်ခပါ ော်ဝပမ ြို့နယော်၊

ကော်ခက ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဆပော် နော်ခက ွားရွ ကို
၈၉၁

ခအ

ော်ဟနော်ွားခက ော်

က ွား

၂၀

ဦွားပါ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

သစော်ခတ ော်ကကီွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ က ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို အခကက

ော်ွားမ

ပစော်သတော်သ ွား သညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် အဆိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ ကိုသကော်စိုွား၊ ကိုခ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား၊
ကိုခအ

ော်ပို ော်ခထွားန္ှ ော် ကိုခအ

ော်ဟနော်ွားခက ော်တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဆပော် နော်ခက ွားရွ ကို
၈၉၂

ခ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၂၈

ဦွားမ ွားခဆ

ော်

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ က ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို အခကက

ော်ွားမ

ပစော်သတော်သ ွား သညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် အဆိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ ကိုသကော်စိုွား၊ ကိုခ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား၊
ကိုခအ

ော်ပို ော်ခထွားန္ှ ော် ကိုခအ

ော်ဟနော်ွားခက ော်တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဆပော် နော်ခက ွားရွ ကို
၈၉၃

သကော်စိုွား

က ွား

၄၀

ဦွားဖမ ော်

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ က ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို အခကက

ပစော်သတော်သ ွား သညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် အဆိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ ကိုသကော်စိုွား၊ ကိုခ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား၊
ကိုခအ

ော်ပို ော်ခထွားန္ှ ော် ကိုခအ

ော်ဟနော်ွားခက ော်တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

ော်ွားမ

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဆပော် နော်ခက ွားရွ ကို
၈၉၄

ခအ

ော်ပို ော်ခထွား

က ွား

၃၅

ဦွားဖမ

ော်

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ဆပော် နော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ က ော်ွားခစ

ော်ခနသညော် ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို အခကက

ော်ွားမ

ပစော်သတော်သ ွား သညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် အဆိုပါ လူ ယော်ခလွားဦွားမှ ကိုသကော်စိုွား၊ ကိုခ ွားလှု ော်ဝ ော်ွား၊
ကိုခအ

ော်ပို ော်ခထွားန္ှ ော် ကိုခအ

ော်ဟနော်ွားခက ော်တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

အမ ွားသ ွားဒီမို
ကခရစီအေြို့
းိုပော် (NLD)
၈၉၅

ဉ ဏော်ဝ ော်ွား

က ွား

၇၉

ဦွား နော်ခေ

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁

၂၀ ေူလို ော် ၂၁

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ဗဟိုအလိုပော်အမှုခဆ

ဗဟိုအလိုပော်အ အ ော်ွားစနော်ခထ
မှုခဆ

ော်

စမော်ွားခ

ော်အေြို့ (ခဆွားရိုတ ော်က ဆိုွား )

ော်ွား

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော် အက ဉော်ွားခထ
အက ဉော်ွားခထ

ော်အေြို့ အတ ော်ွားခရွားမှှူွားအေြို့ဝ ော် ဦွားဉ ဏော်ဝ ော်ွားသညော်

ော်အတ ော်ွား ထနော်ွားသမော်ွား ထ ွားရစဉော် ကိုဗစော် ၁၉ ကူွားစကော်ခရ

ါကို စ ွား ရသညော်။ သိုို့ရ တ ော်

ော်တ ော်ွား ၌ လိုခလ ကော်ခသ ခဆွားဝါွားကိုသမှုကို မရရှ သညော်အတကော် အခဖ အခနဆိုွားရွ ွားလ

ရနော်ကိုနော်ခဆွားရိုကကီွားသိုို့ လွှခဖပ

ရ

ော်ွား ကိုသခနစဉော် ယခနို့ (ေူလို ော် ၂၀) တ ော် က ဆိုွားသ ွား သညော်။

အတ ော်ွားခရွားမှှူ
းွားအေြို့ဝ ော်
အမ ွားသ ွားဒီမို
၈၉၆

ဝ ော်ွားကက ော်

က ွား

၆၅

ဦွားသနော်ွားထနော်ွား

၂၀ ေူလို ော် ၂၁

ကခရစီအေြို့

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လှု ော်သ ယ ပမ ြို့နယော်အခနှောကော်ပို ော်ွား အမ သ ွားဒီမိုကခရစီ အေြို့ ပော် (NLD)
အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

လှု ော်သ ယ

ရနော်ကိုနော်

းိုပော် (NLD)

အလိုပော်အမှုခဆ

ော်အေြို့ဝ ော် ဦွားဝ ော်ွားကက ော်သညော် အ ော်ွားစနော်အက ဉော်ွားခထ

၁၉ ကူွားစကော်ခရ

ါကို စ ွား ရပပီွား ယခနို့ (ေူလို ော် ၂၀) တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်အတ ော်ွား၌ ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော် ကိုဗစော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၈၉၇

ခက ော်ခအ

ော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ကခလွား
(ခတ

ော်)

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ ပပီွား ရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော်ခန သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော်
ဦွားခက ော်ခအ

ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွား (အမညော်မသရ)၊ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

၂၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခမ

ော်သ ေ၊ အသကော်

ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခ ွားလ ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၈၉၈

အမညော်မသ

က ွား

၂၀

အမညော်မသ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ကခလွား
(ခတ

ော်)

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ ပပီွား ရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော်ခန သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော်
ဦွားခက ော်ခအ

ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွား (အမညော်မသရ)၊ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

၂၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခမ

ော်သ ေ၊ အသကော်

ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခ ွားလ ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၈၉၉

သ ေ

က ွား

၁၅

အမညော်မသ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ကခလွား
(ခတ

ော်)

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ ပပီွား ရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော်ခန သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော်
ဦွားခက ော်ခအ

ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွား (အမညော်မသရ)၊ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

၂၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခမ

ော်သ ေ၊ အသကော်

ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခ ွားလ ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၉၀၀

ခမ

ော်ခမ

ော်ခအွား

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ကခလွား
(ခတ

ော်)

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ ပပီွား ရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော်ခန သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော်
ဦွားခက ော်ခအ

ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွား (အမညော်မသရ)၊ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

၂၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခမ

ော်သ ေ၊ အသကော်

ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခ ွားလ ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၉၀၁

ခ ွားလ ော် ( )
မှုနော်ကကီွား

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

၁၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

ကခလွား
(ခတ

ော်)

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စ ပပီွား ရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော်ခန သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော်
ဦွားခက ော်ခအ

ော်၊ အသကော် ၂၀ အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွား (အမညော်မသရ)၊ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

၂၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခမ

ော်သ ေ၊ အသကော်

ော်ခအွား၊ အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခ ွားလ ော်တိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။

ေူလို ော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က စစော်အ ဏ ရှ ော် ဆနို့ော်က ော်ခရွား ဆန္ဒဖပပမ ွားတ ော် တကော် ကစ ပါဝ ော်လှုပော်ရှ ွား
၉၀၂

ကလယော်

မ

၃၈

အမညော်မသ

၁၈-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၁၈-ေူလို ော်-၂၀၂
၁

အရပော်သ ွား

က ော်မနော်ွား ခက ွားရွ

က ော်မနော်ွား ခက ွားရွ

ထနော်ွားတပ ော်

ပ ူွား

သညော် ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထနော်ွားတပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ က ော်မနော်ွားခ ခက ွားရွ မှ ခဒေါ်ကလယော်ကို ခသနတော်ဖေ ော်
လိုပော်ကကသတော်ဖေတော် ရ သူမ၏ သမီွားဖေစော်သူ ိုန္ှစော်တနော်ွားခက
ခဒေါ်ကလယော်မှ ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွား ရသညော်။

ော်ွားသူမှ ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှသ ွား ပပီွား

၉၀၃

သနော်ွားတ ော် ( )

က ွား

စော်လပော်

အမညော်မသ

၂၁ ေူလို ော် ၂၁

၂၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

ေူလို ော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ကနော်ဆပော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
ကနော်ဆပော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွား
ဦွားသနော်ွားတ ော် ခ ေါ်

စော်လပော်အ ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ သထိုပမ ြို့နယော်၊ ဆ ော်ဖေှူကျွနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်လ သညော်ကိုခတြို့ဖမ ော်၍ ဆို ော်ကယော်ကယော်ရီခမ
၉၀၄

ခအ

ော်ပို ော်

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၄ ေူလို ော် ၂၁

၂၄ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆ ော်ဖေှူကျွနော်ွား

ဆ ော်ဖေှူကျွနော်ွား

သထို

မနော်

ခသနတော်ဖေ ော် အဆကော်မဖပတော် ပစော် တော်ဖ
ကိုခအ

၉၀၅

M

တ ော်မ ော်ွားထဋော်

၃၃

အမညော်မသ

၂၅ ေူလို ော် ၂၁

၂၅ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ွားမရှခကက

ော်ွားန္ှ ော်သူမ ွား ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ

ရပပီွား ဆို ော်ကယော်ကယော်ရီခမ

ော်ပို ော်ကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား သညော်။ ကိုခအ

ဖပနော်လညော် ခပွားအပော်ဖ

ကိုလ ွား ( )

ော်ွား

ော်ွားန္ှ ော်သညော် ဆ ော်ဖေှူကျွနော်ွားရွ သ ွား

ော်ပို ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကိုလညော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်ွား သရှရသညော်။

(၄) လမော်ွား၊ (၆)

ေူလို ော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ပမ ြို့တ ော် ကိုကိုလ ွား ( ) ကိုတ ော်မ ော်ွားထဋော် န္ှ ော် အဖ

ရပော်ကကော်၊

တစော်ဦွားတိုို့ ဆို ော်ကယော်အတူစီွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ တ ွားဆီွားရ ရပော်တနို့ော်ခပွားဖ

ခ တတရ ပမ ြို့သစော်ခ တတ

ခအ

ော်သို ရပော်ကကော်

ဖပညော်

ပ ူွား

ရ ပမ ြို့သစော်

ပစော် တော် သညော်အတကော် ဆို ော်ကယော်ခမ

ွားအမ ွားသ ွား

ော်ွားမရှ၍

ော်ွားလ သညော် ကိုကိုလ ွား ( ) ကိုတ ော်မ ော်ွားထဋော်ကို က ညော်ထမှနော်၍

က ဆိုွားသ ွား သညော်။ က နော်အမ ွားသ ွား တစော်ဦွားမှ မူ ထကော်ခဖပွားလတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၀၆

ခပတိုွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ ကနီ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၀၇

ော်ွားတ ော်ွားခမ

ော်

က ွား

၂၅

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ ကနီ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၀၈

ပေ ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ ကနီ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၀၉

ကိုဦွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ိုတ ော်ွားခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၀

ော်ခမ

ော်ဖမ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၁

ဖမ ော်သနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၂

ခက ော်ဖမ ော်ထနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ ခည

ော်သူမ ွားခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၃

ပနော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၄

ခအ

ော်ခက ော်ဖမ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၅

ခအ

ော်ကိုမ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၌ ေူလို ော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ န္ှ ော် ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တိုို့တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ကနီပမ ြို့နယော်၊
၉၁၆

လနော်ခေ ော်ထနော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၆ ေူလို ော် ၂၁

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ သရကော်ခတ ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ခက

၉၁၈

န္ို ော်ရ နို့ော်

၉၁၉
၉၂၀
၉၂၁
၉၂၂
၉၂၃

ော်ွားဆကော်ဟဏော်ွား က ွား

၁၈

ဦွားခပ ွားန္ို ော်

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၁

ဦွားသနော်ွားလ ော်

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ထကော်န္ို ော်ဦွား

က ွား

၂၂

ဦွား

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ော်လ ော်ထကော်

က ွား

၂၇

ဦွားသနော်ွားခရွှေ

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၃၁

ဦွားခနဦွား

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၂၂

ဦွားခက ော်န္ို ော်ဦွား

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

က ွား

၃၁

ဦွားခဒါ ော်ွားခဝ

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ထကော်သ ွားဖပညော်လ ဦ
းွား
စိုွားန္ို ော်ဦွား
မော်ွားခဖမစိုွား

ော်ခမ

ော်ဝမော်ွား

၉၂၄

ခ ွားမ ော်ွား

က ွား

၃၇

ဦွားတ ော်ခရွှေဝ ော်ွား

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၉၂၅

ဆနော်ွားလ ော်မိုွား

က ွား

၂၉

ဦွားခအ

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၉၂၆

ခက ော်မ ွားခ ွား

က ွား

၃၂

ဦွားည ဝ ော်ွား

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၉၂၇

ထူွား

က ွား

၇၀

ဦွားေိုွားသ

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

၉၂၈

ကလှု ော်

က ွား

၈၂

ဦွားသ အ

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

၂၇ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ဆနော်ွား

ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား

ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား
ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား

ရသညော်။ အဆိုပါ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားမှ

ိုန္ှစော်ဦွား၊ ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ဖေစော်ကကပပီွား ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

သလလ အမှတော် ၁

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

စယော်ခတ ော်လမော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

နန္ဒှောဝနော်နယော်ခဖမ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ရတနှောဗို ၅ လမော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အလယော်ရပော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခအ

ော် မော်ွားသ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ခအ

ော်မ သလ ရပော်ကကော် ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ေီွားပ ော်တ ော်ွားခက ွားရွ အ ယ ော်ွားမ ပ ော်၊
နီွား

ော်ွား

ကနီပမ ြို့မှ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား၊ သရကော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွား ပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား
မ ွားကို ကနီပမ ြို့နယော်၊ ခတ

၉၁၇

ော်သ ွား ခသ အမ ွားသ ွား (၁၂) ဦွားသညော်

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် သတော်ဖေတော်ဖ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ယ ော်ွားမ ပ ော်၊ သမ ော်ရပော်

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ေီွားပ ော်တ ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ေီွားပ ော်တ ော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

သခလ ကော်ရွ
ယ ော်ွားမ ပ ော်၊

ော်ွားေိုနော်ွား

ော်ွား

ော်ခပါကော်အခရှြို့ရွ အနီွားရှ ခတ တ ော်ွား၌ ခတြို့ရှ ရသညော်ဟို သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက မန္တခလွားပမ ြို့ရှ မဟ ဖမတော်မိုနဘိုရ ွားကကီွားအခရှြို့ေကော်မို ော်၌
၉၂၉

သူသူေ ော်

မ

၂၅

အမညော်မသ

၂၇-ေူလို ော်-၂၀၂၁

၂၇-ေူလို ော်-၂၀၂
၁

အရပော်သ ွား

မဟ ဖမတော်မိုနဘိုရ ွား
ကကီွားအခရှြို့ေကော်မို ော်

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ဖမခတ

ော်သပတော်စစော်ခကက

ပစော် တော်ပေ

ော်ွား ခသ ခကက

ော်ွားမှ ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အရပော်ဝတော်ဖေ ော် ခရ ကော်ရှလ က
ော် ဆန္ဒထိုတော်ခေ ော် ရ တ ော် ပါဝ ော်သညော် မသူသူေ ော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်က

ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ
၉၃၀

မ ွား စော်

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၂၈ ေူလို ော် ၂၁

၃ ဩ ိုတော် ၂၁

မ ော်ွားက ော်ွား
PDF

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ခထ

ော်ခ

ကော်ဆ ော်က ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ဖေှူခက ွားရွ တ ော် ေူလို ော်လ ၂၈ ရကော်ခနို့က

ရသညော် မ ော်ွားက ော်ွားဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် (PDF) ၅၀

ခက ော်အနကော် အေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုမ ွား စော်သညော် ကခလွားပမ ြို့စစော်ခကက ခရွား၌ ဩ ိုတော်လ ၃ ရကော်ခနို့က
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၂၉) ညအ နော်က က
၉၃၁

ခအ

ော်ွားလီ

က ွား

၃၆

အမညော်မသ

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

လရ ၅၈ ၌ က

ကိုမပဏီဝနော်ထ လဘနော်ခက ွားရွ KEP
မော်ွား

ဝို ော်ွားခမ ော်

ကိုမပဏီ

က

ော်

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝို ော်ွားခမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ မဒနော်ခက ွားရွ န္ှ ော် လဘနော်ခက ွားရွ ကက ွားရှ

ော်လတော်ခဖမ ကော်ခရွားတပော်မခတ ော် (KIA) န္ှ ော် လရ ၅၈ တိုို့ကက ွား ပစော် တော်မှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော်

လရ ၅၈ မှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် လဘနော်ခက ွားရွ ရှ ကိုမပဏီဝ ော်ွားအတ ော်ွားကို
က ခရ ကော်ခပါကော်က ၍ ကိုမပဏီလိုပော်သ ွား ကိုခအ

ော်ွားလီကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ပပီွား က နော်အလိုပော်သမ ွား

တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား အဖပ ော်ွားအထနော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။
မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ကကညော် ိုခတ
၉၃၂

မ ော်ွားထိုကော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကကညော် ိုခတ

ော်

သစော်ညီခနှော ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

တပော်မှ ခထ

ော်တ ော် ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၂၉) က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

ော်ထ ွားသညော် မို ော်ွားန ော်ွားမပပီွား သစော်ညီခနှော ော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွား န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုမ ော်ွားထိုကော် န္ှ ော်

ကိုန္ို ော်မ ော်ွားတိုို့ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ကကညော် ိုခတ
၉၃၃

န္ို ော်မ ော်ွား

က ွား

အမညော်မသ

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

၂၉ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကကညော် ိုခတ

ော်

သစော်ညီခနှော ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

တပော်မှ ခထ

ော်တ ော် ယမနော်ခနို့ (ေူလို ော် ၂၉) က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

ော်ထ ွားသညော် မို ော်ွားန ော်ွားမပပီွား သစော်ညီခနှော ော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွား န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုမ ော်ွားထိုကော် န္ှ ော်

ကိုန္ို ော်မ ော်ွားတိုို့ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သ ယ ကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုလနော် နို့ော်ထနော် န္ှ ော် ကိုလ လော်ကမော်တိုို့သညော်
တရိုတော်န္ို ော် တ ော် သ ွားခရ ကော်အလိုပော် လိုပော်ကို ော်ပပီွား ခနရပော်သိုို့ ဖပနော်လ စဉော် ေူလို ော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့
ကခလွားပမ ြို့အဝ ော်အခရ ကော်တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့စီွားန ော်ွားလ သညော် အမော်စီွားက ွားခပေါ်၌ လကော်နကော်မ ွားခတြို့ရှသညော်ဟိုဆိုက
၉၃၄

လနော် နို့ော်ထနော်

က ွား

၂၉

အမညော်မသ

၃၀ ေူလို ော် ၂၁

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

သ ယ ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

သသယဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသညော်။ ကိုလနော် နို့ော်ထနော်သညော် ကိုဗစော် -၁၉ ခရ

ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွားကက ွားလ ခကက

ါခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီဖေစော်ခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ သိုို့ခသ ော်လညော်ွား

ကိုလနော် နို့ော်ထနော်၏ ခဖ ၊လကော်မ ွား က ွားခနပပီွား ခ ါ ော်ွား၊ ခနှောကော်ခက ၊ ခဖ ခထ ကော် န္ှ ော် လညော်ပ ော်ွားတိုို့တ ော်
ဒဏော်ရ မ ွားစ ရရှထ ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားန္ှ ော်အတူေမော်ွားဆီွားဖ

ဆကော်လကော် ထနော်ွားသမော်ွားထ ွားခကက

ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် က

ော်ဖပညော်နယော်၊ မိုွားခက

ဆီွားဒ ော်ယနော် ခက ွားရွ တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို န္ှ ော် က
၉၃၅

မိုွားခက ော်

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ဆီွားဒ ော်ယနော်

ဆီွားဒ ော်ယနော်

မိုွားခက

ော်ွား

က

ော်

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် မိုွားခက

ရသညော် ကိုလ လော်ကမော်ကိုလညော်ွား

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ နမမတီွားပမ ြို့အခနှောကော်ဘကော်ရှ

ော်လတော်ခဖမ ကော်ခရွားတပော်မခတ ော် (KIA) တိုို့ကက ွား

ော်ွားပမ ြို့အနီွားတ ော် တပော်စထ ွားခသ အခဖမ ကော်တပော်ဘကော်မှ

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် ဆီွားဒ ော်ယနော် ခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားမိုွားခက ော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ေူလို ော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုသမော်ကကီွားပမ ြို့နယော်ရှ
သပတော်စစော်ခကက
၉၃၆

စို ော်ွားရရ ော် ( )
မ ွား စော်သူ

က ွား

အမညော်မသ

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

၃၁ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ပိုသမော်ကကီွား

မန္တခလွား

မန္တခလွား

ော်ွားအေြို့ဝ ော်မ ွား စိုစညော်ွားခနထို ော်ရ ခနအမော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စီွားန ော်ွားပပီွား

ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ၍ ဆီွား ိုထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ဦွားခမ

ော်ွား

ော်ွားမရှခကက

ော်ွား

ရ ခသ ကိုစို ော်ွားရရ ော် ( ) ကိုမ ွား စော်သူသညော် ယ ော်ွားခနို့

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုစို ော်ွားရရ ော် ( ) ကိုမ ွား စော်သူ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို မသ ွားစိုထ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ၎ ော်ွားန္ှ ော်အတူ ခဖ ခထ ကော်တ ော် က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှပပီွား

ရခသ ကို ို ော်ထနော်ွား၏ အခဖ အခနကိုလညော်ွား သရှရဖ

ော်ွား မရှခသွားပါ။

ော်ဖမ ော်သညော် ခတြို့ကက ကက ွားသရခသ အကကမော်ွားေကော် သတော်ဖေတော်မှုမ ွားခကက

ော် စတော်ခေါကော်ဖပနော်သ ွားပပီွား

ဩ ိုတော်လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခန ခနဝ ော် နော်တ ော် ိုတ ော်ွားခက ွားရွ မှ ခလွားမို ော် နို့ော် က ခဝွားခသ ကနီပမ ြို့ကို
၉၃၇

ခမ

ော်ဖမ ော်

က ွား

၄၇

အမညော်မသ

၁ ဩ ိုတော် ၂၁

၁ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ကနီပမ ြို့
အထကခက

ော်ွားအနီွား

ိုတ ော်ွားခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်ေတော်ခမ
"မ ော်ွားတိုို့ခတခကက

ော်ွားလ ပပီွား ကနီပမ ြို့ အထကခက

ဘ လကော်နကော်မ မပါခသ ဦွားခမ
အခလ

ော်ွားအတ ော်ွား စ နော်ွား ခနခသ စစော်ခက

ော် တိုို့ဖပညော်သူခတ ခသရတ " ဟိုခအ ော်ဟစော်ပပီွား ခက

ော်ွားအ ွား ညတ ော်ွား

ော်ဖမ ော်အ ွား စစော်ခက

ော်ွား ခေ ကော်ေ ကော် ခကက

ော်စီ တပော်သ ွားမ ွားကို

ော်ွားအိုတော်တတို ော်ွားနှောွားကပော်စဉော်

ော်စီတပော်သ ွားမ ွားမှ ပစော်သတော် ကကသညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ော်ွား ဦွားခမ

ော်ဖမ ော်၏ မသ ွားစိုမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။

ဩ ိုတော်လ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ အိုွားဘိုခက ွားရွ အနီွား၌ စစော်သ ွားမ ွား န္ှ ော်
ပ ှူခစ ထီွား အေြို့ဝ ော်မ ွားက သခပါကော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ခတ ော်လှနော်ခရွားလိုပော်သညော်ဟိုဆိုက ေမော်ွားဆီွား ပပီွား
အဆိုပါရွ သ ွား ါွားဦွားအနကော် အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် ကိုလှု ော်ခဝဦွားကို ပနော်ွားဆကော်ခက ွားရွ ရှ
၉၃၈

လှု ော်ခဝဦွား

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၅ ဩ ိုတော် ၂၁

၅ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အိုွားဘိုခက ွားရွ ၊
မ ော်ွားက ော်ွား

စ သ ော်ခက
သခပါကော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

မ

ော်ွားအတ ော်ွား၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ဖေစော်သူ ခနမခက

သ ွားခရ ကော်ခ ေါ်ခဆ
ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွား ရသူမ ွား ၏ ခရှြို့၌ပ ော် ရိုကော်န္ှကော်၍ သတော်ဖေတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ွားသညော်အတကော် ပနော်ွားဆကော်ခက ွားရွ အနီွားရှ ယ ွားရွ ကို သ ွားန္ှစော်ဦွားမှ
ော် ပပီွား မ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား မ

ော် န္ှ ော် သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ အဖ

ွားအမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွား၊ စိုစိုခပါ ော်ွား ါွားဦွားတိုို့ အတူဖပနော်လ စဉော်

ော်၏ခရှြို့၌ပ ော် သ ွားဖေစော်သူ ကိုလှု ော်ခဝဦွားကို သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရကော်အနညော်ွား ယော်အကက တ ော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားကို ဖပနော်လညော် လွှတော်ခပွား ခသ ော်လညော်ွား က နော်ရွ သ ွား
တစော်ဦွားန္ှ ော်ပတော်သကော်၍မူ ယခနို့ထတို ော် သတ ော်ွားအစအန ကက ွားရဖ

ော်ွားမရှခတ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ ရစ နော်ွားမှ ခမွားဖမနော်ွားစရ ရှသညော်ဟိုဆိုက
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော် ဖ

ော်ွား

ရခသ ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမနော်ခအ

ကိုဆနော်ွားဝ ော်ွားသညော် ဖပ ော်ွားထနော်ဒဏော်ရ မ ွား ခကက
မသ ွားစိုထ အခကက
၉၃၉

ဆနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်မသ

၇ ဩ ိုတော်လ ၂၁

၇ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

သခဖပကိုနော်ွားရစ နော်ွား

သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဖမနော်ခအ

ော်

ဧရ ဝတီ

ော်ွားကက ွားလ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ကိုဆနော်ွားဝ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ဖပ ော်ွားထနော်စ ရိုကော်န္ှကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား၌ န္ဓှောကိုယော်အန္ှို့

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရသညော်။ ကိုဆနော်ွားဝ ော်ွားန္ှ ော်အတူ

သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုဝ ော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုခအ
လတော်ခဖမ ကော်လ

ော်ပမ ြို့နယော်၊ သခဖပကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ

ော် ယ ော်ွားခနို့ ခနို့လယော် ၂ နှောရီတ ော် ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဖမ ော်ဦွားတိုို့လညော်ွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား ထိုခနို့တ ော်ပ ော် ဖပနော်လညော်

သညော်။ ကသ ိုတော်လ ၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကိုဆနော်ွားဝ ော်ွား၏ မသ ွားစိုထသိုို့

သခဖပကိုနော်ွားအိုပော်စိုအပို ော် နယော်ထနော်ွားခက ော်ခက ော်ခမ

ော်န္ှ ော် အရပော်ဝတော်တစော်ဦွားတိုို့ ခရ ကော်ရှလ ပပီွား ခ က ပော်သနော်ွား ၃၀

ဖေ ော် ခကကခအွားခပွားရနော်လ ခရ ကော်ညှန္ှု ော်ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားမှ ခကကခအွားခပွားရနော်အတကော်
ညှန္ှု ော်ွားဖ

ော်ွားအ ွား လကော် သ ွားမညော်မဟိုတော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ပိုကော်သ ော်ခက ွားရွ မှ
သပတော်ခ ါ ော်ွားခဆ

ော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ ခမ

ော်စနော်ွားကိုအ ွား အရပော်ဝတော်မ ွား ဝတော်ဆ ော်ထ ွားခသ ရတပော်ေြို့ဝ ော် သိုွားဦွားမှ

ပိုကော်သ ော်ခက ွားရွ ရှ ကိုဗစော် စစော်ခဆွားခရွား တော်၌ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် လတော်ခဖမ ကော်သ ွား၍ ရွ အတ ော်ွားသိုို့
ပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်လ
၉၄၀

ခအ

ော်ခေယ

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၉ ဩ ိုတော် ၂၁

အရပော်သ ွား

ပို ော်သ ော်ခက ွားရွ

ပို ော်သ ော်ခက ွားရွ

ပမ ော်

မခကွား

ကိုခအ

ပပီွား ခနအမော် အတ ော်ွားမှ ခလွား ကို ော်၍ ထကော်ကကညော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွား

ော်ခေယ အ ွား ခလွား ကို ော်ထ ွားသညော်ဟိုဆိုက က ွားခပေါ်ကို ဆတ ော်၍ ခ ေါ်ခဆ

ခရကနော်အနီွားအခရ ကော်တ ော် ကိုခအ
ကိုခအ

ော်သ ွား သညော်။ ရွ ထပော်ရှ

ော်ခေယ ကို က ွားခပေါ်မှ ဆ ော်ွား ို ော်ွားပပီွား ကနော်အတ ော်ွားသိုို့ ခဖပွား ို ော်ွား သညော်။

ော်ခေယ ခဖပွားခနစဉော် ခနှောကော်မှခန၍ ပစော် တော် သညော်အတကော် ကိုခအ

ခနှောကော်ခက က ညော်ခေ ကော်ထကော် ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ ၌ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ခေယ သညော်
ော်ွား ခဒသ တစော်ဦွား၏အဆိုအရ

ကက ွားသရသညော်။

၉၄၁

၉၄၂

၉၄၃

Pi Ngeih Tling

ခဝခဝဖမ ော် ( )
ပနော်ွားသီွား

ခဝခေ ော်ပေ ွား

မ

မ

က ွား

၆၀

၂၉

အမညော်မသ

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၁၀-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၁၀-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၁၀ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၀-ဩ ိုတော်-၂
၀၂၁

ဩ ိုတော် ၁၀ နနကော်ပို ော်ွားတ ော်
အရပော်သ ွား

အမော်ခရှြို့ဝရတ

လိုွားပီ (လိုွားရနော်)

ေလမော်ွား

ော်ွား

ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ အခကက

က ညော်ထမှနော်၍ ခသဆိုွား ရသညော်။

၁၀-ဩ ိုတော်-၂ စီွားပ ွားခရွားလို

(၄၄) လမော်ွား၊

၀၂၁

ဗိုလော်တခထ

ပော် နော်ွားရှ ော်

၁၀ ဩ ိုတော် ၂၁ ခက

ော်ွားသ ွား

ော်

၄၄ လမော်ွား
ဗိုလော်တခထ

ော်

(၄၆) လမော်ွား

၄၄ လမော်ွား

ဗိုလော်တခထ
ော်

ဗိုလော်တခထ
ော်

ဩ ိုတော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဗိုလော်တခထ
ရနော်ကိုနော်

ော်ပမ ြို့နယော် ၄၄ လမော်ွားရှ တိုကော် နော်ွားတစော် ိုကို

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွားစဉော် လူ ယော် (၅) ဦွားမှ တိုကော်ခပေါ်မှ ိုနော် သ ွား ရ ထိုလူ ယော်
ါွားဦွားတ ော် ပါဝ ော် သူ မခဝခဝဖမ ော် ( ) ပနော်ွားသီွားမှ အ

ော်ွားဖေစော်ရ ခနရ ၌ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဗိုလော်တခထ
ရနော်ကိုနော်

ော်ွားမ

ော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ရှခနခသ အသကော် ၆၀ အရွယော်ရှ Pi Ngeih Tling သညော် ရ ော်ဘတော်ကို

ော်ပမ ြို့နယော် ၄၄ လမော်ွားရှ တိုကော် နော်ွားတစော် ိုကို

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွားစဉော် တိုကော်ခပေါ်မှ ိုနော် သ ွား ခသ လူ ယော် ါွားဦွားအနကော်
ကိုခဝခေ ော်မိုွားမှ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

ော်ပမ ြို့နယော်၊ က က
ီ ိုနော်ွားခက ွားရွ ကို ကသ ိုတော်လ ၁ဝ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားညီညီလတော်ကို အခကက
၉၄၄

ညီညီလတော်

က ွား

အမညော်မသ

၁၀ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၀ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

က ွားီ ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကက
ီ ိုနော်ွားခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမ

ေမော်ွားဆီွားက ဝို ော်ွားဝနော်ွားရိုကော်န္ှကော် သညော်။ ထိုကသိုို့ ဝို ော်ွားရိုကော်သညော်အတကော် ဦွားညီညီလတော်မှ ထကော်ခဖပွားစဉော်
ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားညီညီလတော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ရွ ရှ ခလှဆပော်တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ပပီွား

န္ဓှောကိုယော်တ ော် ဒဏော်ရ မ ွား န္ှ ော် လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရသညော်ဟို
ခဒသ ဖပညော်သူမ ွား၏ ခဖပ ကက ွား ကော်အရ သရှရသညော်။
တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့တ ော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခအ
၉၄၅

ခအ

ော်ယို

က ွား

၃၅

အမညော်မသ

၁၁ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၄ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခဒါ ော်ွား ူရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ရကော်ခနို့ညက ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

သရှရသညော်။ ၎ ော်ွား၏ေနီွားဖေစော်သူအ ွား ကိုဗစော် -၁၉ ကူွားစကော်ဖ
ေနီွားဖေစော်သူမှ

ော်ယိုသညော် ဩ ိုတော်လ ၁၁

ရပပီွား သိုွားရကော်အကက ဩ ိုတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ပနော်ွားတ ော် ကိုဗစော် -၁၉ ကူွားစကော်ဖ

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော်ွားမ ထ ွားရခကက

ော်ွား

ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီဟိုဆိုခသ ော်လညော်ွား

ော်ွား ခဖပ ကက ွား သညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် လူ ယော် သိုွားဦွားအ ွား
၉၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မ

တစော်န္ှစော်ဝ
နော်ွားက ော်

ဦွားပ မော်ွား မော်ွား

၁၂-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၁၂-ဩ ိုတော်-၂၀
၂၁

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားက ပစော် တော်ရ မှ အဆိုပါခနရ အနီွားရှ ခနအမော်၌ရှခသ တစော်န္ှစော် နို့ော်အရွယော်
အရပော်သ ွား

ခနအမော်

(၄) ရပော်ကကော်

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

မနော်ွားကခလွား ယော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်န္ှစော် ကော်ထမှနော် ပပီွား ကခလွား ယော်မှ ခနရ ၌ပ ော်
ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ကခလွား ယော်၏ ေ
ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား မ

၉၄၇

Joshua

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၁၂ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၂ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ပါမနော်ွားခ

ော်ွားတတ ွား

အနီွား

ဩ ိုတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော်
ပါမနော်ွားခ

ော်ွားခက ွားရွ

ေလမော်ွား

ော်ွား

ော်ဖေစော်သူ ကိုပ မော်ွား မော်ွားမှ လကော်ခမ

ော်ွားတ ော် က ညော်န္ှစော် ကော်ထမှနော်

ော်ဖေစော်သူမှ လညော်ွား ခဖ ခထ ကော်၌ က ညော်တစော် ကော် ထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။
ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ပါမနော်ွားခ

ော်ွားရွ သ ွား ကို Joshua အ ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ခသနတော်ဖေ ော် ၎ ော်ွား၏ ဦွားခ ါ ော်ွားခနှောကော်ခစမှခန၍ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ပလို ော်ွား၊ ိုဏော်တနော်၊ ကနော်သ စသညော် ခက ွားရွ မ ွားကို

၉၄၈

နနော်

က ွား

၄၀

အမညော်မသ

၁၂ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၂ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ိုဏော်တနော်ခက ွားရွ

ိုဏော်တနော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဩ ိုတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားထ ွားသညော်
ိုဏော်တနော်ရွ သ ွား ကိုနနော်ကို ခမွားဖမနော်ွား၍မရဟို ဆိုက ၎ ော်ွားတိုို့တပော်စထ ွားသညော် ပလို ော်ွားခက ွားရွ ရှ
စ သ ော်ခက

၉၄၉

၉၅၀

လှဖမ ော်ဦွား

Lang Myaw
(လ ်းော် ဖ ော် )

က ွား

မ

၄၀

၃၃

အမညော်မသ

အမညော်မသ

၁၃ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၃- ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၁၃ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ပိုသမော် -မိုရွ
က ွားလမော်ွားခဘွား

လရ (၅၈) ခရှြို့တ ော်
၁၃- ဩ ိုတော်-၂၀၂၁
၁၃- ဩ ိုတော်-၂၀၂၁
ပစော် တော် ရ

ော်ွားအတ ော်ွား၌ စစော်သ ွားမ ွားက ပစော်သတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ သခဖပခရခက ွားရွ မှ
သခဖပခရခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ခ ွားဆို ော်ေ ော်ထ ွားသညော် ဦွားလှဖမ ော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ တူမီွားခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ပပီွား
ဆို ော်ခရှြို့ရှ ဆို ော်ကယော်အခဟ

ဝူယနော် ခက ွားရွ

ဝို ော်ွားခမ ော်

က

ော်

ော်ွားတစော်စီွား ခပေါ်တ ော် ဗိုွားခထ

ဩဂိုတလ
ော် ၁၃ ရကော်ဖ ေ့ညဖ ှိင
ို ်းော် တွငော် ကခ ငော်ဖ ညော် ယော်၊ ဝူယ ဖ
ော် က ်းရွ ှ Lang Myaw (လ ်းော် ဖ ော် )နှငော်ေ့ ၎ငော််း၏
ခငော် ွ ်းော် ဖေစော်သတ
ူ သညော်
ှိို ေ့
ဝှိင
ို ်းော် ဖ ော်ပ ှိ ြို့ ှ ဖ ်းဝယော်ပ ီ်းအဖ ော် ခလရ ၅၈ တ ော်ရငော််းဖရှ ြို့ က ်းလ ော််းကှိို ဆှိင
ို က
ော် ယော်ဖေငေ့ော်
ဖေတော်သ ်းော် သွ ်းစဉ် ခလရ ၅၈ ှ စော်ခတော်ခသ
ော် တွကော် သူ ၏ဘယော်ဘကော် ရ
ံ ို ှိ်းကက ်း ှ ည ဘကော် ရ
ံ ို ှိ်းကက ်းကှိို
ေ့ ညေ့အ
ထိုတခ
ော် ငော််းဖ ါကော် ဒဏော်ရ ရရှှိခပေ့ ီ်း ဝှိင
ို ်းော် ဖ ော်ပ ှိ ြို့ဖဆ်းရံိုသှိို ေ့ ှိဖဆ
ို ေ့
ငော်ကသ
ို ခဖ
ေ့ သ ော်လညော််း ဖသဆံ်းို သွ ်းခသ
ေ့ ညော်။
ဩ ိုတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၂ နှောရီ

၉၅၁

ဟနော်ခေ ော်ထနော်ွား ( )
တိုတော်ပပ

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၁၃ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၃ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှ
းူးွားရိုွားအတ ော်ွား

လှု ော်သ ယ
ပဒခက ွားရွ

ပမ ြို့နယော်

ော်ထ ွား သညော်ဟို သရှရသညော်။

နို့ော်တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လှု ော်သ ယ ပမ ြို့နယော်၊ ၂၀ ရပော်ကကော်

အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွားခရှြို့၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ နို့ော်အပော်ထ ွားခသ ညက ော်ွားသမ ွားမ ွား၏
ရနော်ကိုနော်

အဖပ ော်ဘကော်

ဝို ော်ွားဝနော်ွားရိုကော်န္ှကော်မှုခကက

ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသူ အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ပဒခက ွားရွ ခန

ကိုဟနော်ခေ ော်ထနော်ွား ( )တိုတော်ပပမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
မ

ော်ဖေစော်သူ၏ ခနအမော်မှ ဖပနော်လ စဉော် ဝို ော်ွားဝနော်ွားရိုကော်န္ှကော်

ရဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုဟနော်ခေ ော်ထနော်ွားသညော်

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ူွားပမ ြို့နယော်၊ ဘိုရ ွားကကီွားပမ ြို့တ ော် စစော်သ ွားမ ွား
က ော်ွားလှညော်လ သညော် အ နော်၌ ခ ွားဆို ော်ခရှြို့ရှ ိုတ ော် မော်ွားကစ ွားခနသညော် လူ ယော်တစော်ဦွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍
၉၅၂

ရထကော်ကို

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၁၄ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၄ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဟသ ဝတီ ၂ လမော်ွား၊ ၃
ရပော်ကကော်

ပ ူွား

ပ ူွား

ခရှြို့ဘကော် ခနအမော်အတ ော်ွား ဝ ော်ခဖပွား သညော်။ ထိုို့ခကက
ပစော် တော် သညော်အတကော် ခနအမော်အတ ော်ွားရှ အဖ

ော် တ ါွားပတော်ထ ွားသညော် အဆိုပါခနအမော်ကို စစော်သ ွားမ ွားက

ွားလူ ယော် တစော်ဦွားကို က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် လူ ယော်မှ ကိုရထကော်ကိုဖေစော်ပပီွား ဘယော်ဘကော် ရ ော်အိုကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား
က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွား

အမ ွားသ ွားဒီမို

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် ပ ူွားအက ဉော်ွားခထ

ကခရစီအေြို့
၉၅၃

ညနို့ော်ခရွှေ

က ွား

၇၀

အမညော်မသ

၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁

၁၆ ဩ ိုတော် ၂၁

းိုပော်
(ပ ူွားတို ော်ွား

ော်အတ ော်ွား၌ ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရခသ

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ူွားပမ ြို့နယော်၊ အမှတော် (၁)မဆန္ဒနယော် တို ော်ွားခဒသကကီွားလွှတော်ခတ ော်ကိုယော်စ ွားလှယော်၊
ပ ူွားအက ဉော်ွားခထ

ပ ူွား

ော်

ပ ူွား

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် ပ ူွားပမ ြို့နယော် အလိုပော်အမှုခဆ
အက ဉော်ွားခထ

လွှတော်ခတ ော်ကို

ော်အတ ော်ွား၌ ကိုဗစော် -၁၉ ခရ

ါ ကူွားစကော်ဖ

ော်ွား

ော်အေြို့ ဥကက ဦွားညနို့ော်ခရွှေသညော်
ရပပီွား ပ ူွားခဆွားရိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော်

ဩ ိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ယော်ဟ ွားလှယော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ကသ ိုတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွားသညော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက ကော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊

ခက ကော်ခဆ ကော်ကခလွားခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားစနော်သညော် ဖပ ော်ွားထနော်စ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို
၉၅၄

သနော်ွားစနော်

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၁၅ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

အခဖ

သညော်

စမ ွားခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရိုကော်န္ှကော်ဖ
ခက ကော်ခဆ ကော်ကလ
ခးးွားခက ွားရွ

ခက ကော်ဆညော် မန္တခလွား

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော် ဩ ိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

၎ ော်ွား၏ေိုနော်ွား lock ကို မေ ော်ခပွား၍ဟိုဆိုက ထိုွားကကတော်ဖ
ဦွားသနော်ွားစနော်မှ သ ွားသိုွားခ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား၊ ဝါယ ကက ွားမ ွား၊ ဝါွားမ ွားဖေ ော် ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွား ကျွတော်ထကော်သ ွား သညော်။ ယ ော်ွားကသိုို့ ညခနထတို ော် ရိုကော်န္ှကော် ရမှုခကက

ဦွားသနော်ွားစနော် အသကော်ခသဆိုွားရဖ

ော်

ော်

ော်ွား ဖေစော်သညော်ဟို ခဒသ မ ွားမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။ ဦွားသနော်ွားစနော်သညော် ရပော်ရွ အတ ော်ွား

တကော် ကစ ပါဝ ော်လှုပော်ရှ ွားသူတစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီ အေြို့ ပော်ကို
ခထ ကော် သူမ ွားအ ွား ေမော်ွားဆီွားခနခသ ခကက

ော် တမော်ွားခရှ

ော်ခနရ မှ အမော်ကို ဖပနော်ခရ ကော် နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်

စစော်အိုပော်စို နို့ော် ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှုွားမှ သတ ော်ွားခပွားခသ ခကက

ော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ နို့ယော်၊ ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ ကို
၉၅၅

ဘိုခအ

ော်

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၁၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ပနော်ွားဆကော်ခတ

ော်ဖေှူအ

နီွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဘိုခအ
ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊

ဦွား စော်လ ော်၊ ကိုေိုွားတိုတော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား သညော်။ ဩ ိုတော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် အဆိုပါရွ သ ွား

သိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား ကို

ော်ွားတ ော်ွားဖမစော်အတ ော်ွား ခမ ၍ ခေ ကော်ေ ကော် သညော်ဟို

သရှရသညော်။
ဩ ိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ နို့ယော်၊ ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ ကို
၉၅၆

စော်လ ော်

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၁၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ပနော်ွားဆကော်ခတ

ော်ဖေှူအ

နီွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဘိုခအ
ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊

ဦွား စော်လ ော်၊ ကိုေိုွားတိုတော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား သညော်။ ဩ ိုတော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် အဆိုပါရွ သ ွား

သိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား ကို

ော်ွားတ ော်ွားဖမစော်အတ ော်ွား ခမ ၍ ခေ ကော်ေ ကော် သညော်ဟို

သရှရသညော်။
ဩ ိုတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ နို့ယော်၊ ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ ကို
၉၅၇

ေိုွားတိုတော်

က ွား

၂၇

အမညော်မသ

၁၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ပနော်ွားဆကော်ခတ

ော်ဖေှူအ

နီွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဘိုခအ
ခက ကော် တပော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊

ဦွား စော်လ ော်၊ ကိုေိုွားတိုတော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား သညော်။ ဩ ိုတော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် အဆိုပါရွ သ ွား

သိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား ကို

ော်ွားတ ော်ွားဖမစော်အတ ော်ွား ခမ ၍ ခေ ကော်ေ ကော် သညော်ဟို

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့တ ော် ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၁၇) မနော်ွားလပို ော်ွားက အရကော်မူွားခနခသ
စစော်သ ွားမ ွားမှ အဖမနော်ခရယ ဉော်မ ွားဆိုကော်ကပော်ရ ဆပော်ကမော်ွား၌ ထို ော်ခနခသ ကိုခေ ော်မ ွားဖမ ော်အ ွား
၉၅၈

ခေ ော်မ ွားဖမ ော်

က ွား

၃၉

အမညော်မသ

၁၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

မ ော်ွားက ော်ွားခလှဆပော်

ကျွနော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ အ
ခနှောကော်

လူလယော်ခက
မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်တ ော် နှောွားထ ော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ပစော်သတော် သညော်ဟိုသရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ွားဖမ ော်သညော်

ဆပော်ကမော်ွားအိုတော် ိုခပေါ်၌ ထို ော်လ ကော် ကမော်ွားစ ွားခနစဉော် အရကော်မူွားခနခသ စစော်သ ွားမ ွားက
န္ှှောခ ါ ော်ွားစညော်ွားမတပော်၍ဟိုဆိုက ရနော်ရှ ၍ ထိုွားကကတော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော် သညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မ ော်ွားစ ွားခက ွားရွ မှ မေ ော်မ ဝ ော်ွားသညော် ခသနတော်သန္ှ ော် ကိုခေ ော်မ ွားဖမ ော်၏ ရိုပော်အခလ
ခတြို့ဖမ ော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် န္ှလိုွားရပော်က ခသဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့တ ော် ဩ ိုတော် ၁၇ မနော်ွားလပို ော်ွားက အရကော်မူွားခနခသ စစော်သ ွားမ ွားမှ
အဖမနော်ခရယ ဉော်မ ွား ဆိုကော်ကပော်ရ ဆပော်ကမော်ွား၌ ထို ော်ခနခသ ကိုခေ ော်မ ွားဖမ ော်အ ွား လူလယော်ခက
၉၅၉

ေ ော်မ ဝ ော်ွား

မ

အမညော်မသ

၁၇-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၁၇-ဩ ိုတော်-၂
၀၂၁

အရပော်သ ွား

မ ော်ွားက ော်ွားခလှဆပော်

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်တ ော် နှောွားထ ော်ကို

ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ပစော်သတော် ကကသညော်။ ကိုခေ ော်မ ွားဖမ ော်သညော် ဆပော်ကမော်ွားအိုတော် ိုခပေါ်၌ ထို ော်လ ကော် ကမော်ွားစ ွားခနစဉော်
အရကော်မူွားခနခသ စစော်သ ွားမ ွားက န္ှှောခ ါ ော်ွားစညော်ွားမတပော်၍ဟိုဆိုက ရနော်ရှ ၍ ထိုွားကကတော် ပပီွားခနှောကော်
ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုကသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်သ ွားမ ွား၏ လိုပော်ရပော်ခကက

ော် မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

မ ော်ွားစ ွားခက ွားရွ မှ မေ ော်မ ဝ ော်ွားသညော် ခနရ တ ော်ပ ော် န္ှလိုွားရပော်က ခသဆိုွား သ ွား ရသညော်။
မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ ကိုသကော်န္ို ော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
တပော်မ ွားမှ ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၁၈) ညပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွား တစော်ညလိုွား ရိုကော်န္ှကော်၍
၉၆၀

သကော်န္ို ော်ဦွား

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၁၈ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ကော်ကနော်ခက ွားရွ
စ သ ော်ခက

ော်ွား

ခက ကော်ကနော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ခသ ခကက

ော် ယခနို့ (ဩ ိုတော် ၁၉) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုသကော်န္ို ော်ဦွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား တပော်စထ ွားခသ ခက ကော်ကနော်ခက ွားရွ စ သ ော်ခက
ခတ

ော်ဘကော်မှ ခနအမော်ဘကော်သိုို့ ဖပနော်လ စဉော် ဓ တော်မီွားခရ

ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ခတြို့သညော်ဟိုဆိုက အခကက

ော်ွား

ော်ွားမ

ော်ွားဖေစော်သညော်ဟို သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားသညော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား က နော်ွားမ ခရွားမခက
၉၆၁

ကခထ ကော်

က ွား

၇၂

အမညော်မသ

၂၁ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်ဖ

ော်ွားသညော်အတကော် ရွ မှ

ော်ွား မဖပ န္ို ော်ဘ က နော် သညော် အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားကခထ ကော်ကို

ထိုွားကကတော်ကနော်ခက ကော်၍ ရိုကော်န္ှကော် န္ှပော်စကော်သ ွား သညော်။ ဦွားကခထ ကော်သညော်
ရိုကော်န္ှကော်န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ရသညော်ဒဏော်မ ွားခကက

ော် ယခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၁) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရရသညော်။
ဩ ိုတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဖပညော်သ ပမ ြို့နယော်ရှ အခဆ
၉၆၂

လ ော်ွားလ ော်ွားထနော်ွား ( )
ဘိုဖေှူ

က ွား

၁၉

အမညော်မသ

၁၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၁၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခတ ော်ဝ ော်ပခတ ကော်
အခဆ

ခရွှေဖပညော်သ

ော်

ရနော်ကိုနော်

စီွားန ော်ွား နော်တ ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုလ ော်ွားလ ော်ွားထနော်ွား (ခ ေါ်) ဘိုဖေှူသညော် ဖပတ ော်ွားခပါကော်မှ ိုနော် ၍ ထကော်ခဖပွားရနော်
ကက ွားစ ွားစဉော် ပစော် တော်ဖ
ထိုို့ဖပ ော် အဖ

ော်ွား

ရပပီွား ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ွားလူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ မန္ှ ော်ွားအ ို ော်သညော်လညော်ွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ဩ ိုတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၉၆၃

ခမ

ော်ခအွား

က ွား

၃၆

ဦွားခမွှွားရီ

၂၁ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၁ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ော်ဦွားပမ ြို့အဝ ော်တတ ွား
အနီွား

ကိုခမ
ကနော်သစော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခအွား န္ှ ော် သူနှောဖပ ဆရ မ မန္ြို့န္ြို့ခအွားတိုို့ ေနီွားခမ

စိုကော်ပ ွားခရွားလိုပော် နော်ွားသိုွားခဆွားမ ွားခရ

မ

၃၄

ဦွားစနော်လ ော်ွား

၂၁-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၂၁-ဩ ိုတော်-၂၀
၂၁

သူနှောဖပ

ော်ဦွားပမ ြို့အဝ ော်တတ ွား
အနီွား

ကနော်သစော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ခရ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကသစော်ခက ွားရွ မှ

ော်ွား

သညော်။ ကိုခမ

ော်ခအွားန္ှ ော် သူနှောဖပ ဆရ မ မန္ြို့န္ြို့ခအွားတိုို့ ေနီွားခမ

ော်ခအွားတ ော် ဦွားခ ါ ော်ွား န္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
န္ြို့န္ြို့ခအွား

ရခကက

ော်ွား ပပီွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ဖပနော်လ စဉော် လိုခ ခရွားက ော်ွားလှညော်ခနသညော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော်ခတြို့က ပစော်သတော်ဖ

ကိုခမ

ော်ွား

ော်န္ှ န္ှစော်ဦွားသညော်

မန္ြို့န္ြို့တ ော် ဝမော်ွားဗိုကော် တိုို့၌ ခသနတော်က ညော်ဒဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှရခကက

၉၆၄

ော်တစော် ိုကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ PDF တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားရှသညော်ဟိုဆိုက အ ော်အ ွားအမ ွားအဖပ ွားဖေ ော် ဝ ော်ခရ ကော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကသစော်ခက ွားရွ မှ

ော်န္ှန္ှစော်ဦွားသညော် စိုကော်ပ ွားခရွားလိုပော် နော်ွားသိုွားခဆွားမ ွား

ော်ွား ပပီွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ဖပနော်လ စဉော် လိုခ ခရွားက ော်ွားလှညော် ခနသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော်ခတြို့က ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ ထိုို့ခကက

ော် ေနီွား ခမ

ော်န္ှန္ှစော်ဦွားစလိုွားခတ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွား

ရရှ ပပီွား ခသဆိုွား ကကသညော်။
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နို့ော် ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား၏ သတ ော်ွားခပွားမှုခကက
၉၆၅

စော်ရရ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၂ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၂ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ဟသသ ခက ွားရွ

ဟသသ ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

ော် ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၂)

ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ဟသသ ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
ခသနတော်မ ွားပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော် ါွားဦွားကို ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား ရ လူ ယော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ
ကို စော်ရရ ော်သညော် နေူွားကို က ညော်ထမှနော် ၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ
၉၆၆

စနော်ွားဝ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ဩ ိုတော် ၂၁

ခတ

ွား ခကက ခရွားစ နော်ွား
၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁ ခစတနှောဝနော်ထမော်စစော်

ော်ဥကက

လ ပ

ရနော်ကိုနော်

ော်ဥကကလ ပပမ ြို့နယော်တ ော် ပမ ြို့နယော်အခထခထအိုပော် ပော်ခရွားဦွားစီွား

ဖေစော်စဉော်န္ှ ော် ပတော်သကော်၍ ဩ ိုတော်လ ၂၂ ရကော်ခနို့က သသယဖေ ော်ေမော်ွားဆီွားဖ
ခက

ော်ွားမှုခဆ

ော်ပရဟတအေြို့မှ ပရဟတ လူ ယော် တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုစနော်ွားဝ ော်ွားခအ

ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက
ခတ
၉၆၇

စိုွားလ ော်လ ော်

က ွား

၂၆

အမညော်မသ

၂၂ ဩ ိုတော် ၂၁ ခက

ော်ွားဆရ

ခည
း

ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ
ော်

သမော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

ော်ကကီွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ၊ အခဖ

၉၆၉

ခအ

စိုွားပို ော် ( )
ခက ော် ို ော်ဝ ော်ွား
ရမိုွားသ ော်

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၃ ဩ ိုတော် ၂၁ က ှူရှ ော်ဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ော်သခဖပအခနှောကော်

၄ လမော်ွား၊ ၇

က ွား

၂၇

ဦွားလှတ ော်

၂၃ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၄ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကမော်ွား

ခအ ကော်ရိုရပော်ကကော်

ပည အလယော်တနော်ွားခက

ော်ွားမှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု

မတရ ွားေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား ခတ

ါကူွားစကော်ဖ

ော်ခလွားလိုွား (ခည

ော်ွား

ော်ခရွှေ ) အက ဉော်ွားခထ

ော်အတ ော်ွား၌ ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ရက ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၂) တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား ထ ွားရစဉော်

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩ ိုတော်လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊
သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

ရပော်ကကော်အခရှြို့
ကကညော်ဖမ ော်တို ော်တေကော်

ော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၅

ော်ွား သရှရသညော်။

(CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် မူလတနော်ွားဖပဆရ ဦွားစိုွားလ ော်လ ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
ကိုဗစော်-၁၉ ခရ

၉၆၈

နရိုွား ဗိုွားခပါကော်ကမှု

ော်ွား ထ ွားရခသ

သ ခကတပမ ြို့နယော်မှ ရူပခဗဒက ှူရှ ော်ဆရ ဦွားစိုွားပို ော် ( ) ဦွားခက ော် ို ော်ဝ ော်ွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ ော်
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ

ကကညော်ဖမ ော်တို
ော်

ရနော်ကိုနော်

ော်ွားခကက

ော် ဩ ိုတော်လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညဦွားပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ေနီွားအတကော်ခ ွားထကော်ဝယော်စဉော် ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရပပီွား ဩ ိုတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ဩ ိုတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ရမော်ွားပမ ြို့၊ အမှတော် ၈ ရပော်ကကော်တ ော်
၉၇၀

မ ော်ွားခအ

ော်

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

၂၄ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၄ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ရမော်ွားရစ နော်ွားခရှြို့

၈ ရပော်ကကော်

ရမော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ခနထို ော်ခသ ကိုမ ော်ွားခအ

ော်သညော် ၎ ော်ွား၏အခမအမော်ကို ဝ ော်လညော်ပပီွား အမော်သိုို့ ဖပနော်လ စဉော် ရမော်ွားရစ နော်ွားခရှြို့မှ

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ဖေတော်သနော်ွား သ ွား နော်၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော်
ရိုကော်န္ှကော်၍ န္ှပော်စကော်ခသ ခကက

ော် ကိုမ ော်ွားခအ

ော်မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩ ိုတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့က ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့မှ
၉၇၁

သကော်ပို ော်စိုွား

က ွား

၂၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

သလလ ရပော်ကကော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ကိုသကော်ပို ော်စိုွားသညော် ဩ ိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ကိုဗစော်-၁၉ ကူွားစကော်ခရ
ရိုပော်အခလ

ါခကက

ော်ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်ခသဆိုွားသညော်ဟို မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွားကက ွား ခသ ော်လညော်ွား ကိုသကော်ပို ော်စိုွား၏

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရသညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ ြို့တ ော် ဩ ိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ
၉၇၂

ဗနော်ခဘထနော်

က ွား

၁၀

ဦွား ို ော်ေ လ နော်

၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ထနော်တလနော်

ခနအမော်အတ ော်ွား

ော်ွား

ရမော်ွားသနော်ွား ပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အမော်အတ ော်ွားရှခနသညော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ

က ညော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဗနော်ခဘထနော်သညော် လညော်ပ ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ေလခက ွားရွ အတ ော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်တပော်စထ ွားခသ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားသညော် ဩ ိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော် နို့ော်တ ော်
၉၇၃

ဘိုနော်ွားခက ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၅ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ေလခက ွားရွ

ေလခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ေလခက ွားရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုဘိုနော်ွားခက ော်ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား ရွ မှ ထကော်
အစ ခကျွွားရနော်အတကော် ခရှ

ော်တမော်ွားခနရ မှ ဖပနော်လ စဉော် ပစော်သတော်

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ သလ ခတ
၉၇၄

သနော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား ( )
ေ ရွတော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

၁၂၁ လမော်ွား

မ သလ ခတ
ော်ညနို့ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုဘိုနော်ွားခက ော်သညော်

သ ွား သညော်ဟို ထ ော်က ရွ အတ ော်ွားရှ ကျွ၊ န္ှောွား၊ ဝကော်မ ွားကို
ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ညနို့ော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၆) ည ၈ နှောရီခက ော်အ နော်က

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ၁၂၁ လမော်ွားအတ ော်ွားကို ဝ ော်ခရ ကော်၍ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ ခကက
ရနော်ကိုနော်

အနီွားအနှောွား၌ န္ှောွားန္ိုို့ခရ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်

ော်ွားခနသညော် ဦွားသနော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား ( ) ေ ရွတော်သညော် လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါပစော် တော်မှုတ ော် အရပော်သ ွား တ ြို့လညော်ွား ဒဏော်ရ ရရှ သညော်ဟို

သရှရသညော်။
ယမနော်ခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၆) နနကော် ၂ နှောရီ နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊
ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို စစော်တပော်မှ အ ော်အ ွားအလိုွားအရ ော်ွားဖေ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား န္ှောွားစ ခကျွွားခနသညော်
၉၇၅

လ ော်မိုွား

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ခဒသ ရွ သ ွား ကိုလ ော်မိုွားကို စစော်ခဆွား ခမွားဖမနော်ွားခနစဉော်အတ ော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက
လူခနအမော်မ ွားကို ေ ကော်ဆီွားဖ
ထကော်ခဖပွားခနကကရခကက

ော်ွား၊ မီွားရှုြို့ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားမ ွား ဖပ လိုပော်ခနခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော် ရွ လိုွားကျွတော်ထကော်

အမ ွားသ ွားဒီမို ခတ
၉၇၆

နော်ဗ ထိုခသွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၁

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ ကခရစီအေြို့
းိုပော်

ခေခေ ော်ဝါရီလကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော်ဖ

ော်ခလွားလိုွား

(ခည

ဆီဆို ော်

ော်ခရွှေ )

အက ဉော်ွားခထ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဆီဆို ော်ပမ ြို့နယော်

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီဝ ော် နော်ဗ ထိုခသွားသညော် ခတ

ရှမော်ွား

ကိုဗစော်-၁၉ ခရ

ော်

ါကူွားစကော်ဖ

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော် ခတ

ော်ခလွားလိုွား (ခည

ော်ခရွှေ ) အက ဉော်ွားခထ

ော်တ ော်ွား

ော်ကကီွားစဝော်စထနော်ွားခဆွားရိုတ ော် တကော်ခရ ကော်၍

ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ယခနို့ (ကသ ိုတော် ၂၇) တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ပလို ော်ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ိုဏော်တနော်ခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား
၉၇၇

ရနော်ခအ

ော်စိုွား

M
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အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ိုဏော်တနော်ခက ွားရွ သ ဂ
ော်ွား

ိုဏော်တနော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ကိုရနော်ခအ

ော်စိုွားကို ၎ ော်ွား၏အမော်အတ ော်ွား၌ လကော်နကော်ရှသညော်ဟို စပော်စပပီွား စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ရနော်ရှသညော်ဟိုဆိုက

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဩ ိုတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ ည ၉ နှောရီ နို့ော်တ ော် ိုဏော်တနော်သ ဂ ော်ွားကို
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွား ပစော်သတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၆
ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၉၇၈

ခေ ော်မ ော်ွားခလွား

က ွား

၄၂

အမညော်မသ

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ကိုခက ော်န္ို ော်လ ော်ွား ( )

ရခသ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားန္ှ ော် ကိုဟနော်ွားေ ၊ ခနှောကော်တစော်ရကော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ပနော်၊ ကိုေိုွားကကီွား န္ှ ော် ကိုပူစီတိုို့မှ သတော်ဖေတော်ဖ

ခက ွားရွ သ ဂ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ကိုပူစီ၌ ရ ော်ဘတော်ပ ော်ဒဏော်ရ တိုို့ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ရပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ရသညော်
ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား၌ နှောွားထ ော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၆
ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၉၇၉

ဟနော်ွားေ

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၆ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ကိုခက ော်န္ို ော်လ ော်ွား ( )

ော်ွား

ရခသ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားန္ှ ော် ကိုဟနော်ွားေ ၊ ခနှောကော်တစော်ရကော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ပနော်၊ ကိုေိုွားကကီွား န္ှ ော် ကိုပူစီတိုို့မှ သတော်ဖေတော်ဖ

ခက ွားရွ သ ဂ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ရပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ကိုပူစီ၌ ရ ော်ဘတော်ပ ော်ဒဏော်ရ တိုို့ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ရသညော်
ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား၌ နှောွားထ ော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩ ိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့က ပစော် တော် ခသ
မခပါကော်ကခသွားသညော် လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်

ထနော်တလနော်ပမ ြို့ခပေါ်၊
၉၈၀

လှယော်ဘတော်

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက

ထနော်တလနော်

ော်ွားရပော်ကကော်ရှ

ခပါကော်က သညော်အတကော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားလှယော်ဘတော် (Pu Hlei Bik) သညော် ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား

က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အရပော်သ ွား ၁၁ ဦွား ထ ိုကော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှသူမ ွားအနကော်

ခနအမော်

ဦွားလှယော်ဘတော် (Pu Hlei Bik) ၏ သ ွားဖေစော်သူ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ဆလို ော်ွားအိုပော်လ နော်ကမော်သညော် ဟ ွား ါွားခဆွားရို၌
ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ယခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၈) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဩ ိုတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့က ပစော် တော် ခသ

၉၈၁

ဆလို ော်ွားအိုပော်လ နော်က
မော်

မခပါကော်ကခသွားသညော် လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်

ထနော်တလနော်ပမ ြို့ခပေါ်၊
က ွား

၁၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက

ထနော်တလနော်

ော်ွားရပော်ကကော်ရှ

ခပါကော်က သညော်အတကော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားလှယော်ဘတော် (Pu Hlei Bik) သညော် ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား

က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အရပော်သ ွား ၁၁ ဦွား ထ ိုကော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှသူမ ွားအနကော်

ခနအမော်

ဦွားလှယော်ဘတော် (Pu Hlei Bik) ၏ သ ွားဖေစော်သူ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ဆလို ော်ွားအိုပော်လ နော်ကမော်သညော် ဟ ွား ါွားခဆွားရို၌
ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ယခနို့ (ဩ ိုတော် ၂၈) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
က

၉၈၂

လိုဘနော်ခ ါေိုွား

က ွား

၆၀

အမညော်မသ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

မဒနော်ခက ွားရွ

မဒနော်ခက ွားရွ

ဝို ော်ွားခမ ော်

က

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဝို ော်ွားခမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ မဒနော်ခက ွားရွ အနီွားအခဖ စိုကော်သညော် လရ ၅၈ တပော်ရ ော်ွားမှ တပော်သ ွားမ ွားက

မဒနော်ခက ွားရွ သ ွား ဦွားလိုဘနော်ခ ါေိုွားကို ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့ ညအ နော်၌ ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဦွားလိုဘနော်ခ ါေိုွားသညော် မဒနော်ခက ွားရွ အထကော် လယော်ခတ ကိုသ ွားရ မှ အမော်သိုို့ဖပနော်လညော်ခရ ကော်ရှလ ဖ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားမရှဘ

ခည
၉၈၃

မ ွားမ ော်ွားသနို့ော် ( )
သ ွား ယော်

က ွား

အမညော်မသ

၂၇ မတော် ၂၁ (ေမော်ွား)

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

း

မတော်လကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ
ော်

(စပော်စထနော်ွားခဆွားရို၌

ခည
ခက

ော်ွားကကီွားစိုရပော်ကကော် ခတ

ော်ကကီွား

ရှမော်ွား

က ဆိုွား )

ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ

ော်ွား

ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် အမှုေ ော်ဖ

ော် (ခတ

ော်ခလွားလိုွားခထ

ော် ) ၌

ပော်ခန္ှှော ော်ဖ

ခတ

ော်ကကီွားပမ ြို့မှ ကိုမ ွားမ ော်ွားသနို့ော် ( ) သ ွား ယော်သညော် ကိုဗစော် -၁၉ ခရ

ခည

ော်ခရွှေအက ဉော်ွားခထ

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား ထ ွားရခသ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊
ါကူွားစကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရခသ ခကက

ော်

ော်မှတစော်ဆ ော် စဝော်စထနော်ွားခဆွားရို၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ ကို ဩ ိုတော်လ ၂၆ ရကော်၊ နနကော် ၃
နှောရီ နို့ော်ကတညော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား စတ ော်ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စထ ွား ပပီွား
ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၉၈၄

မိုွားခဆဦွား ( ) ပူစီ

က ွား

၃၀

အမညော်မသ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခနခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို ခတ န ော်ွားရှ ခေက လိုကော်လပစော် တော် ခကက

သရှရသညော်။ ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော် တမော်ွားခရှ
ထမ ော်ွားစ ွားခနခသ ခမ

ော်ွား

ော်ရ ော်ွား ခက ွားရွ အခနှောကော်ဘကော် တအတ ော်ွား၌

ော်န္ှမ န္ှစော်ဦွားသညော် စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော်ခတြို့၍ ခကက ကော်လနို့ော်က ထကော်ခဖပွားရ မှ

ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား အစော်ကိုဖေစော်သူ ကိုမိုွားခဆဦွားမှ ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ပပီွား န္ှမဖေစော်သူမှ

လကော်ခမ

ော်ွားတ ော် ဖပ ော်ွားထနော်စ ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၆
၉၈၅

ခက ော်န္ို ော်လ ော်ွား ( )
ပနော်

ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
က ွား

အမညော်မသ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ကိုခက ော်န္ို ော်လ ော်ွား ( )

ရခသ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားန္ှ ော် ကိုဟနော်ွားေ ၊ ခနှောကော်တစော်ရကော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ပနော်၊ ကိုေိုွားကကီွား န္ှ ော် ကိုပူစီတိုို့မှ သတော်ဖေတော်ဖ

ခက ွားရွ သ ဂ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ကိုပူစီ၌ ရ ော်ဘတော်ပ ော်ဒဏော်ရ တိုို့ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ရပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ရသညော်
ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား၌ နှောွားထ ော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ အတ ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်သညော် ဩ ိုတော်လ ၂၆
ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၉၈၆

က ွား

ေိုွားကကီွား

အမညော်မသ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

ကခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ကိုခက ော်န္ို ော်လ ော်ွား ( )

ရခသ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွားန္ှ ော် ကိုဟနော်ွားေ ၊ ခနှောကော်တစော်ရကော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ပနော်၊ ကိုေိုွားကကီွား န္ှ ော် ကိုပူစီတိုို့မှ သတော်ဖေတော်ဖ

ခက ွားရွ သ ဂ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ော်ွားခလွား၏ရိုပော်အခလ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ကိုပူစီ၌ ရ ော်ဘတော်ပ ော်ဒဏော်ရ တိုို့ကို ခတြို့ရှရခကက

စိုွားန္ို ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၈ ဩ ိုတော် ၂၁ ခတ

ော်သူ

ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

က ွား

၃၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၈ ဩ ိုတော် ၂၁ ခတ

ော်သူ

ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၈ ဩ ိုတော် ၂၁ ခတ

ော်သူ

ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်သူ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ဦွားည သနော်ွား၊

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် မို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား ို ော်ွားပပီွား သတော်ဖေတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ ခတ
ည သနော်ွား

ော်သူ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ဦွားည သနော်ွား၊

ဦွားစိုွားန္ို ော်ဝ ော်ွား န္ှ ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော်
လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

၉၈၉

ော်ွား၌ နှောွားထ ော်တ ော်

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် မို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား ို ော်ွားပပီွား သတော်ဖေတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ ခတ
မ ော်ွားမ ော်ွား

ော်သူ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ဦွားည သနော်ွား၊

ဦွားစိုွားန္ို ော်ဝ ော်ွား န္ှ ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော်
လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် မို ော်ွားခပေါ်တကော်န ော်ွား ို ော်ွားပပီွား သတော်ဖေတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မ ွားသညော် လပော်ခ ခက ွားရွ ကို
၉၉၀

ခအ

ော်ပ မော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်မသ

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

လပော်ခ ခက ွားရွ

လပော်ခ ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ရသညော်
ော်ွားမ ွားကို

ဦွားစိုွားန္ို ော်ဝ ော်ွား န္ှ ော် ဦွားမ ော်ွားမ ော်ွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော်
လမော်ွားဖပအဖေစော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

၉၈၈

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ဒနော်ွားက ော်ွားခက ွားရွ မှ ခဒသ ခတ
၉၈၇

ရပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ

ပပီွား ဦွားခအ

ော်ပ မော်ွားကို နေူွားမှခတ၍ ပစော်သတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။ မခသဆိုွားမီ

လကော် ွားထ ွားသညော်ဟိုလညော်ွား သရှရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားကိုွားပမ ြို့နယော်တ ော် ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက

ော်ွားမ

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် နမော်ဟ ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ ခနအမော်ခပေါ်သိုို့
၉၉၁

အိုကော်အူွား

က ွား

၃၂

အမညော်မသ

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

နမော်ဟ ခက ွားရွ

နမော်ဟ ခက ွားရွ

မိုွားကိုွား

ရှမော်ွား

က ခရ ကော်ခပါကော်က သညော် အတကော် ခဒသ ခလွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် အိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀
န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခအ

ော် ို ော်၊ အသကော် ၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်အီခမ နော်ွား န္ှ ော် အသကော် ၈၂ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်အီမိုွား တိုို့ကို

ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားကိုွားပမ ြို့နယော်တ ော် ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက

ော်ွားမ

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် နမော်ဟ ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ ခနအမော်ခပေါ်သိုို့
၉၉၂

ခအ

ော် ို ော်

က ွား

၁၀

အမညော်မသ

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

နမော်ဟ ခက ွားရွ

နမော်ဟ ခက ွားရွ

မိုွားကိုွား

ရှမော်ွား

က ခရ ကော်ခပါကော်က သညော် အတကော် ခဒသ ခလွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် အိုကော်အူွား၊ အသကော် ၁၀
န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခအ

ော် ို ော်၊ အသကော် ၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်အီခမ နော်ွား န္ှ ော် အသကော် ၈၂ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်အီမိုွား တိုို့ကို

ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားကိုွားပမ ြို့နယော်တ ော် ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက
၉၉၃

အီဖ

်းော်

မ

၆၂

အမညော်မသ

၂၉-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၂၉-ဩ ိုတော်-၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

နမော်ဟ ခက ွားရွ

နမော်ဟ ခက ွားရွ

မိုွားကိုွား

ရှမော်ွား

ော်ွားမ

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် နမော်ဟ ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ ခနအမော်ခပေါ်သိုို့
က ခရ ကော်ခပါကော်က သညော် အတကော် ခဒသ ခဒေါ်အီခမ နော်ွားမှ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်စ ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားကိုွားပမ ြို့နယော်တ ော် ဩ ိုတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အခကက
၉၉၄

အီမိုွား

မ

၈၂

အမညော်မသ

၂၉-ဩ ိုတော် -၂၀၂၁

၂၉-ဩ ိုတော်-၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

နမော်ဟ ခက ွားရွ

နမော်ဟ ခက ွားရွ

မိုွားကိုွား

ရှမော်ွား

ော်ွားမ

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် နမော်ဟ ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ ခနအမော်ခပေါ်သိုို့
က ခရ ကော်ခပါကော်က သညော် အတကော် ခဒသ ခဒေါ်အီမိုွားမှ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်စ ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။
ေနော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် ရွ လိုွားကျွတော်မီွားရှုြို့ဖ

၉၉၅

ညနို့ော်ခဝ

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁

၂၉ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

က ော်ွားမခက ွားရွ

က ော်ွားမခက ွားရွ

မခကွား

ခပါကော်

ော်ွား

ရသညော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်ရှ

က ော်ွားမခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဩ ိုတော်လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော် စတ ော်ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဩ ိုတော်လ ၂၉
ရကော်ခနို့တ ော် က ော်ွားမခက ွားရွ သ ွား ဦွားညနို့ော်ခဝကို မီွားရှုြို့သတော် ခကက

ယ

ော်သဖေှူဝ

ရွ မ
၉၉၆

ခက ော်မ ွားေ ော်

က ွား

အမညော်မသ

၃၀ ဩ ိုတော် ၂၁

၃၀ ဩ ိုတော် ၂၁ ခက ွားရွ အိုပော်
း းိုပော်ခရွားမှှူွား
ခဟ

၉၉၇

ခနဝ ော်ွား

က ွား

၅၀

အမညော်မသ

၃၀ ဩ ိုတော် ၂၁

၃၀ ဩ ိုတော် ၂၁

ထပော်

သဖေှူဝရွ မခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွားသူ

မော်ွားဖမသ စ

ဦွားပ ွား ိုွားခက ော်တတ ွား

မိုွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ဩ ိုတော် ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

ော်ွား တစော်ဦွားဖေစော် ခသ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ သဖေှူဝရွ မ ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားခဟ

ော်ွား ဦွားခက ော်မ ွားေ ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏

တပော်မ ွားမှ လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ဩ ိုတော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့၊ ည ၉ နှောရီတ ော် ရွ ထပော်၌ ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ညော်

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
မန္တခလွား

ော်ွား

မော်ွားဖမသ စညော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ဩ ိုတော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက စစော်တပော်

တပော်စထ ွားသညော် ခနရ ကို ဗိုွားပစော်သညော်ဟိုဆိုက စစော်သ ွားမ ွားက ဆို ော်ကယော်သမ ွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော် တော်ရ မှ
သိုွားဘီွားဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားသူ ဦွားခနဝ ော်ွားကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ဩ ိုတော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၈
၉၉၈

NLD အစိုွားရလကော်ထကော်တ ော် ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားခဟ

သရှရသညော်။

ော်ွား

သိုွားဘီွားဆို ော်က
ယော်ခမ

သဖေှူဝရွ မခက ွားရွ

ော်ွား သရှရသညော်။

အရပော်သ ွား

ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ ထပော် ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ

ခတ

ော်သ

မန္တခလွား

၂၁

ခတ

ော်သ ပမ ြို့နယော်၊ ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ မှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ပါတီခထ ကော် သူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ဦွားမိုွားကို စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က စစော်တပော်မှ ရွ သိုို့ ဖပနော်လညော် ခ ေါ်ခဆ

ော်လ က

ဘိုရ ွားလှခက ွားရွ ထပော်တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွား န္ှ ော် ရ ော်ဘတော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။
မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ခ

ော်ွားခဒါ ော်ွားခက ွားရွ ရှ ဧရ ဝတီခသွားလှှူရှ ော်အသ ော်ွားဥကကဋ္ဌ ဦွားကိုနီ၏

ခနအမော်ကို ဩ ိုတော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
၉၉၉

မ ော်ွားထကော်ကို

က ွား

ဦွားကိုနီ

၃၁ ဩ ိုတော် ၂၁

၃၁ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ခဒါ ော်ွားခ

ော်ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ဦွားကိုနီ၏ သ ွားဖေစော်သူ ကိုမ ော်ွားထကော်ကိုသညော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား

ဖမ ော်ွားခ ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ညီဖေစော်သူ ကိုလူခအွားမှ ဒဏော်ရ ရရှ က

ခဆွားကိုသမှု ယူခနသညော်ဟို သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့သညော် ဦွားကိုနီကို လ ခရ ကော်ပစော် တော်ဖ
မခတြို့သညော်အတကော် ခတြို့သညော်သူကို ပစော် တော်သ ွားဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားကိုနီကို

ဩ ိုတော်လ ၃၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၃ နှောရီ နို့ော်တ ော် က
၁၀၀၀

သနော်ွားစိုွားခအ

က ွား

ော်

၂၅

အမညော်မသ

၃၁ ဩ ိုတော် ၂၁

၃၁ ဩ ိုတော် ၂၁ အရပော်သ ွား

နယော်ခဖမရစ နော်ွားအနီွား

ပမ ြို့သစော်ကကီွားရပော်ကကော်

ဖမစော်ကကီွားနှောွား

က

ော်

ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမစော်ကကီွားနှောွားပမ ြို့၊ ပမ ြို့သစော်ကကီွားရပော်ကကော်မှ

ော်သညော် ဆို ော်ကယော်စီွား၍ ါွားပိုကော်သ ွားဖေ တော်စဉော် ဖမဝတီဘဏော်ခစ

ော်သညော် စစော်သ ွားမ ွားမှ

ပစော် တော် သညော်အတကော် ဆီွား ိုကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခဆွားရိုခရ ကော်ပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
မနော်ဖပညော်နယော်၊ ခပါ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ကတိုကော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ခအ

ော်သစစ ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခမတတ ရပော်ကကော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁

ရကော်ခနို့ ည ၁၀ နှောရီခက ော် နို့ော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ပစော် တော် သညော်အတကော် ကိုယော်ဝနော်
၁၀၀၁

မ

အသယော်မိုွား

၂၇

အမညော်မသ

၁-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁၁-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

ခအ

ော်သစစ ခအ

ော်ခမ ခအ

တတ ရပော်ကကော်

ော်သစစ ခအ

တတ ရပော်ကကော်

ော်ခမ

ခပါ ော်

မနော်

ါွားလခဆ

ော်ထ ွားသညော် မအသယော်မိုွားသညော် ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။ ထိုို့အဖပ ော် သူမ၏

ော်ပနော်ွားဖေစော်သူ

ကိုမ ော်ွားခနလ ော် ( ) ပူွားခဒွားမှ နှောွားကို က ညော်ထမှနော် က အဖပ ော်ွားအထနော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ မအသယော်မိုွားသညော်
ါွားရှ ထကော်သညော်

ော်ပနော်ွားကို သ ွားကက ပပီွား အမော်သိုို့ အတူဖပနော်လ စဉော် ယ ိုကသိုို့ ပစော် တော်သတော်ဖေတော်

ရဖ

ော်ွား

ဖေစော်သညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလပမ ြို့နယော်၊

၁
၁၀၀၂

က ွား

သနော်ွားခ ွား

၃၅

အမညော်မသ

၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ော်သ ခက ွားရွ

ော်သ ခက ွားရွ

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား ခရ ကော်ရှလ
သတော်ဖေတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသနော်ွားခ ွား၏ ရိုပော်အခလ

ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား၌ ဝမော်ွားဗိုကော်၊ ရ ော်အို န္ှ ော် လညော်ပ ော်ွားတိုို့တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ော်ဖေှူပမ ြို့နယော်၊ ခက ွားစိုခက ွားရွ မှ ကိုသနော်ွားတိုွားခအ
၁၀၀၃

သနော်ွားတိုွားခအ
( ) ဘီလူွား

ော်

၄
က ွား

ဦွားေိုွားထူွား

၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

စပော်စဖ
အရပော်သ ွား

မိုနော်ွားခ

ော်ွားအတ ော်ွား

ခက

ော်ွားစိုခက ွားရွ

ပ ော်ဖေှူ

မခကွား

၂၁

ော်သ ခက ွားရွ ဘကော်ကို

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားခ ွားကို

ော် ( ) ဘီလူွားသညော် PDF တပော်ေြို့ဝ ော်ဟို

ော်ွား ရက စစော်တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော် ထကော်ခဖပွားသညော်အတကော်

ခသနတော်ဖေ ော် လိုကော်လပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ထကော်ခဖပွားလတော်ခဖမ ကော်သ ွား သညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနော်ွားတိုွားခအ

ော်၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခတြို့ရှရသညော်ဟို

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့တ ော် စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခသ ခကက

ော်

ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော် ရရှ ခသ ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွားသညော် ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ ၁၅) ည ၁၁ နှောရီတ ော်
၃
၁၀၀၄

န္ို ော်မ ွား

က ွား

၃၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားထ ွား
စဉော်အတ ော်ွား

က ဆိုွားသ ွား ခကက
လိုွားခတ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် ခရွှေဘိုစကော်မှုေိုနော်မှဖပနော်လ ခသ

ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ
သရှရသညော်။ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား

ါွားဦွားကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ရိုကော်န္ှကော်၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခကက

ရခသ ခဒသ

ကိုန္ို ော်မ ွား န္ှ ော် ကိုဥကက တိုို့ သိုွားဦွားကို ညတ ော်ွား
ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား

ါွားဦွားအနကော် ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ ခသ ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွား၊
ော်ွားခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

ော် ခသ ော်လညော်ွား ကိုန္ို ော်မ ွားမှ

ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့တ ော် စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခသ ခကက

ော်

ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော် ရရှ ခသ ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွားသညော် ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ ၁၅) ည ၁၁ နှောရီတ ော်
၁၅
၁၀၀၅

ေ ော်မ ော်ွားဦွား

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

မိုရွ ခဆွားရိုမှဆ ော်ွားပပီွားန
အရပော်သ ွား

၂၁

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခးအမော်တ ော်ကိုသခနစ ရှ ွားခတ ရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ဉော်

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် ခရွှေဘိုစကော်မှုေိုနော်မှဖပနော်လ ခသ

ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ
သရှရသညော်။ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား

ါွားဦွားကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ရိုကော်န္ှကော်၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခကက

ရခသ ခဒသ

ကိုန္ို ော်မ ွား န္ှ ော် ကိုဥကက တိုို့ သိုွားဦွားကို ညတ ော်ွား
ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ေလ

၄
၁၀၀၆

ကထနော်ွား

က ွား

၅၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခ
းွား

ော်ွားခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

ော် ခသ ော်လညော်ွား ကိုန္ို ော်မ ွားမှ

ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော် ၄ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊

ော်ခက ွားရွ န္ှ ော်
ော်ွားဆိုခက ွားရွ ကက

ော်ွား

ော်ွား

ါွားဦွားအနကော် ဒဏော်ရ အဖပ ော်ွားအထနော်ရရှ ခသ ကိုေ ော်မ ော်ွားဦွား၊

ေလ
ေလ

ော်ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခက ွားရွ မှ ဦွားကထနော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားက သတော်ဖေတော် ခကက

ဦွားကထနော်ွားသညော် ခ
သတော်ဖေတော်

ရဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဆိုခက ွားရွ သိုို့သ ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော်ထပော်တိုကော်တိုွားပပီွား
ော်ွားဖေစော်က ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား၌ လကော် န္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်တိုို့၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ လညော်ပ ော်ွားကို

ဓ ွားဖေ ော် လှီွားဖေတော်ထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၄
၁၀၀၇

က ွား

ို ော်ခေ ော်

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ပိုဏဏ ွားက ွားခက ွားရွ န္ှ
ော် အ ော်ခတ ော်ရွ ကက ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ ေနော်ွားက ွားေ ော်ခက ွားရွ မှ
ေနော်ွားက ွားေ ော်ခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ဆီွား ိုတ ော် က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ဖ

၅
၁၀၀၈

က ွား

ော်ခေ ော်

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

ကို ို ော်ခေ ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်န္ှ ော်လမော်ွားတ ော် ထပော်တိုကော်တိုွားရ မှ ပစော်သတော်ဖ
ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

ရသညော်။ ကို ို ော်ခေ ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားသညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလပမ ြို့နယော်၊
အရပော်သ ွား

၅၅ မို ော်ခက ွားရွ

၅၅ မို ော်ခက ွားရွ

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

၅၅ မို ော်ခက ွားရွ ကို ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ဆို ော်ကယော်စီွားလ သညော် ရွ သ ွား ဦွား
ရပော်တနို့ော်မခပွားဘ ခမ

ော်ွားခဖပွားသညော်ဟိုဆိုက လိုကော်လပစော်သတော် ခကက

ော်ခေ ော်အ ွား ဆို ော်ကယော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုခေ ော်လ ော်ွားထကော် န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏ဝမော်ွားကညီဖေစော်သူ ကိုရနော်ပို ော်ပေ ွား ( )
၆
၁၀၀၉

က ွား

ခေ ော်လ ော်ွားထကော်

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ဖပညော်ပမ ြို့စစော်ခကက ခရွားစ ခက
နော်ွား

ော်ွားကကီွားအိုွားတနော်ွားရ

ပော်ကကော်

အ တိုို့ကို အခဖ
ဖပညော်

ပ ူွား

ပည ခက

ော်ွားသ ွားမ ွားသမ ဂန္ှ ော် ဆကော်စပော်သညော်ဟိုဆိုက အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ယမနော်ခနို့

(စကော်တ ော်ဘ ၆) ညခန ၃ နှောရီ အ နော် နို့ော်တ ော် ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ကိုခေ ော်လ ော်ွားထကော်သညော်
ေမော်ွားဆီွား ထ ွားရပပီွား နှောရီပို ော်ွားအကက ၌ ရိုကော်န္ှကော် ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ဖပညော်ပမ ြို့ရှ ကိုတ ော် ၁၀၀ စစော်ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ခသွားထကော်လနော်က

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့ရစ နော်ွားမှ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
၁၀၁၀

မ

ဂ ဇငော််းတ

၈

ဦွားဆ ွားကမို

၇-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁၇-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

ခဒေါ်ခပေါ်ကူွားခက ွားရွ

ခဒေါ်

ါွား (၂)ရပော်ကကော်

ဒီခမ ဆိုွား

ကယ ွား

ပတော် တော်ခသ ခကက
က ွားန္ှ ော်ဆို ော်ကယော်

ော် ခဒသ မ ွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ ညတ ော်ွား
တော်မ ပပီွား ခဒေါ်

ော်ွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ါွား (၂) ရပော်ကကော်မှ အသကော် ၈ န္ှစော်အရွယော် မ

ော်ရ မှ

ေ ော်ွားတ သညော် ခနရ တ ော်ပ ော်

ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော် န္ှ ော် ကိုရှု ော်ွားဝဏဏခအ

ော်တိုို့ကို

လမော်ွားဖပအဖေစော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ တ ော်
၈
၁၀၁၁

ဝ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် ဖပနော်လညော်ထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားခသ

သ ွား သညော်ဟို ကက ွားသရသညော်အတကော် စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်

ခဒသ မ ွားမှ သ ွားခရ ကော်ကကညော်ရှုရ မှ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွားမ ွားကို ခတြို့ရှရဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွား ခဒသ တစော်ဦွားမှ

ခဖပ ကက ွား သညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော် န္ှ ော် ကိုရှု ော်ွားဝဏဏခအ

ော်တိုို့ကို

လမော်ွားဖပအဖေစော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ တ ော်
၈
၁၀၁၂

ရှု ော်ွားဝဏဏခအ

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
အရပော်သ ွား

ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ

အခရှြို့စညော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် ဖပနော်လညော်ထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ဒိုွားန္ယော်ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားခသ

သ ွား သညော်ဟို ကက ွားသရသညော်အတကော် စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်

ခဒသ မ ွားမှ သ ွားခရ ကော်ကကညော်ရှုရ မှ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွားမ ွားကို ခတြို့ရှရဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွား ခဒသ တစော်ဦွားမှ

ခဖပ ကက ွား သညော်။
ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သနော်လ ော်ပမ ြို့နယော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က စစော်သ ွားမ ွားမှ

၉
၁၀၁၃

သကော်ကိုကိုခအ

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှ
းူးွားရိုွားအတ ော်ွား

ပမ ြို့ခဟ

ော်ွားရပော်

သနော်လ ော်

ရနော်ကိုနော်

ဖမ ော်ခ ွား

က ွား

၄၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ော် က ဆိုွားသ ွား ရဖ

ော်သညော် စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့

ော်ကို ရပော်ကကော်ရိုွား၌ ထနော်ွားသမော်ွားထ ွားက
ော်ွားဖေစော်ခကက

မိုခရွွားခက ွားရွ

မိုခရွွားခက ွားရွ

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ညအ နော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် မိုခရွွားခက ွားရွ သ ွား ဦွားဖမ ော်ခ ွားသညော် ဆီွား ိုကို

က ညော်ထမှနော် ပပီွား စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွား၌ သမသ ခက ွားရွ မှ

၉
ယဉော်မိုွားလ ော် ( ) ဘဒ ော်က ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသကော်ကိုကိုခအ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့နယော်ရှ မိုခရွွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့
အရပော်သ ွား

၂၁

၁၀၁၅

ော်သ ွား သညော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ကိုသကော်ကိုကိုခအ

နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

တစော်ညလိုွား ရိုကော်န္ှကော်ပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခသ ခကက

၉
၁၀၁၄

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

အရပော်သ ွား

သမသ န္ှ ော်ခက ကော်
တို ော်လမော်ွားဆို

သမသ ခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၂၅ န္ှစော်အရွယော် ကိုယဉော်မိုွားလ ော် (ခ ေါ်) ဘဒ ော် န္ှ ော် အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော်သကော်ပို ော်စိုွားတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

သရှရသညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွား၌ သမသ ခက ွားရွ မှ

၉
၁၀၁၆

သကော်ပို ော်စိုွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

သမသ န္ှ ော်ခက ကော်
တို ော်လမော်ွားဆို

သမသ ခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၂၅ န္ှစော်အရွယော် ကိုယဉော်မိုွားလ ော် (ခ ေါ်) ဘဒ ော် န္ှ ော် အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်
ခမ

ော်သကော်ပို ော်စိုွားတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက

၉
၁၀၁၇

ထနော်ွားခ

က ွား

၇၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၁၈

ခအ

ော်ခ

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၁၉

ယဉော်ခအွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၀

ခက ော်ဆနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ
၂၁

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၁

ဒိုို့ခမ

ော်ခမ

ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၂

ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၃

ပ မော်ွားစညော်သူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၄

ေိုွားခေ ော်မ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၅

သစော်ထဋော်ခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ
၂၁

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၆

ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၇

အ ယော်ခလွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၈

ထကော်န္ို ော်ဦွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၂၉

ပေ ွားခမ

ော်ခမ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၃၀

ရှု ော်ွားေိုနော်ွားန္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ
၂၁

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ
ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ
ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၃၁

န္ို ော်မ ွားထနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

မခကွား

နို့ော်ခ ါ

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ

ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၃၂

ပိုခလွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

မခကွား

နို့ော်ခ ါ

၂၁

ဦွားခအ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ

ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
၉
၁၀၃၃

ခအ

ော်န္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

သတော်ဖေတော်ဖ
အရပော်သ ွား

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်သ ွားခက ွားရွ

မခကွား

နို့ော်ခ ါ

၂၁

ခမ

ော်ခမ

ော်သနော်ွား

က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

စကော်တ ော်ဘ

၁၀၃၅

သကော်မိုွား ( )

ပနော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ော်ခ ၊ ဦွားရနော်ခအွား၊ ဦွားခက ော်ဆနော်ွား၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဒိုို့ခမ

ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ခမ

ော်န္ို ော်မ ွားထနော်ွား၊ ခမ

ော်ဖပညော်ပေ ွားဝ ော်ွား၊ ခမ

ော်၊ ခမ

ော်အ ယော်ခလွား၊ ခမ

ော်ပ မော်ွားစညော်သူ၊ ခမ

ော်ခမ

ော်၊ အသကော် ၁၈ န္ှစော်ခအ ကော်

ော်ပေ ွားခေ ော်မ ော်ွား၊ ခမ

ော်ထကော်န္ို ော်ဦွား၊ ခမ

ော်ခပ ွားခမ

ော်ပိုခလွားန္ှ ော် အမညော်မသရခသွားသူတစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခမ

ော်သစော်ထဋော်ခအ
ော်၊ ခမ

ော်၊

ော်ရှနော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝမော်ွားတ ော်ွားပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်ခသ
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၁

၁၀

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားမှ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားထနော်ွားခ ၊ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်

လူ ယော်မ ွားဖေစော်သညော် ခမ

၉
၁၀၃၄

ဦွားခအ

ော်ွား

သခတ ော် (၁)
နနော်ွားခအ

ော်ခဖမရပော်

ဝမော်ွားတ ော်ွား

မန္တခလွား

ကိုခမ
အခကက

ော်ခမ

ော်သနော်ွားသညော် ခနအမော်အတ ော်ွား သီ

ော်ွားနှောွားခထ

ော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်မ ွား၏

ော်ွားမပစော် တော် ခသ က ညော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

လညော်ပ ော်ွား န္ှ ော် ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခမ

အရပော်သ ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခလ

(အမ ွားသ ွားဒီ

NLD ပါတီကို ခထ ကော် ခသ ေနီွားခမ

မိုကခရစီအေြို့ အမော်အတ ော်ွားဝ ော်ပစော်

ဝခဗ ခက ွားရွ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ပော်ခထ ကော်

ပနော် န္ှ ော် ခဒေါ်မိုွားတိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါပစော် တော်မှုခကက

ဦွားသကော်မိုွားသညော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခဒေါ်မိုွားသညော် လကော်ခမ

သူ)

ော်သနော်ွား၏

ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊ ဝခဗ ခက ွားရွ မှ

ော်န္ှန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော် ဦွားသကော်မိုွား (ခ ေါ်)

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခနအမော်၌ ပစော် တော်သ ွား ခကက

ော်ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်

ော်ွားကို က ညော်ထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်ဟို

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တမူွားပမ ြို့တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ

၁၁
၁၀၃၆

ရ

ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ကိုရ
အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

စန္ဒကူွားရပော်ကကော်

တမူွား

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွားဖ

ွားသညော် သူ ယော်
ော်ွား

ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွားအမော်မှ ဖပနော်လ စဉော် က ော်ွားလှညော်ခနသညော် စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော်တိုွားက

ရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ
ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုရ

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားပါ ခတြို့ရှရခကက

ွား၏ န္ဓှောကိုယော်၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို ခဒသ မ ွားမှ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားအဖပ ော်

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၁
၁၀၃၇

ထနော်ွားဖမ ော်န္ို ော်

က ွား

၃၀

ဦွား တူွား

၁၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ဆို ော်ကယော်ဖပ ော် လမော်ွားခဘွားတ ော်ပစော်သ
ဆရ

တော် ရ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကသစော်ခက ွားရွ မှ

ဆို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ ဆရ တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုထနော်ွားဖမ ော်န္ို ော်ကို စစော်တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လမော်ွားခဘွားတ ော် ရိုကော်န္ှကော်
ကသစော်ခက ွားရွ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွား

စစော်ခဆွား ပပီွားခနှောကော် ခနှောကော်ခစ န္ှ ော် ခနှောကော်ခက ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုထနော်ွားဖမ ော်န္ို ော်သညော်

ဆို ော်ကယော်ဝပော်ခရှ လိုပော် နော်ွား လိုပော်ကို ော်သူဖေစော်ပပီွား ဆို ော်ကယော်ဖပ ော်ခနစဉော် ဆို ော်မှ ဆထိုတော်က
ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ ကော်ဒ ိုပမ ြို့နယော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ
၁၁
၁၀၃၈

ခအ

ော်ကိုလ ော်

က ွား

၃၆

ဦွားသနော်ွားလ ော်

၁၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

စီွားပ ွားခရွားလို

ခဖမ ကော်ဒ ိုခဘလီတ

ပော် နော်ွားရှ ော်

တ ွားအနီွား

ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်တစော်စီွားကို တ ွားဆီွားရ ရပော်တနို့ော်မခပွား၍ဟိုဆိုက စစော်က ွားဖေ ော် လိုကော်လပစော် တော် သညော်အတကော်
ခတ

ော် ူ

ပ ူွား

ယ ဉော်ခမ

ော်ွားခနသညော် ကိုခအ

ော်ကိုလ ော်မှ က ဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

က ွားခပေါ်တ ော်လိုကော်ပါလ သညော် အမ ွားသမီွားတစော်ဦွားမှ ခဖ ခထ ကော် န္ှ ော် ဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား
စိုွားရမော်ရသညော် အခဖ အခနရှခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုဦွားသူ၊
ဦွားခမ
၁၀၃၉

ဦွားသူ

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ခရွှေ န္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော် ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော် အမ ွားသ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုဦွားသူ န္ှ ော် ဦွားခမ
ရိုကော်န္ှကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ခရွှေတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွား၊ ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ပပီွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် အမ ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို လညော်ပ ော်ွား၌

ဓ ွားဒဏော်ရ န္ှ ော် ရ ော်ဘတော်ကို ဓ ွားဖေ ော် ထိုွားထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား န္ှ ော် လ ော်အ သါကို ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသညော်
ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုဦွားသူ၊
ဦွားခမ
၁၀၄၀

ခမ

ော်ခရွှေ

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ခရွှေ န္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော် ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော် အမ ွားသ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုဦွားသူ န္ှ ော် ဦွားခမ
ရိုကော်န္ှကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ခရွှေတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွား၊ ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ပပီွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် အမ ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို လညော်ပ ော်ွား၌

ဓ ွားဒဏော်ရ န္ှ ော် ရ ော်ဘတော်ကို ဓ ွားဖေ ော် ထိုွားထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား န္ှ ော် လ ော်အ သါကို ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသညော်
ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှရသညော်ဟို သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုဦွားသူ၊
ဦွားခမ
၁၀၄၁

အမညော်မသ

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ခရွှေ န္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော် ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော် အမ ွားသ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုဦွားသူ န္ှ ော် ဦွားခမ
ရိုကော်န္ှကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ခရွှေတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွား၊ ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ပပီွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် အမ ွားသ ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို လညော်ပ ော်ွား၌

ဓ ွားဒဏော်ရ န္ှ ော် ရ ော်ဘတော်ကို ဓ ွားဖေ ော် ထိုွားထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွား န္ှ ော် လ ော်အ သါကို ဖေတော်ခတ ကော်ထ ွားသညော်
ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှရသညော်ဟို သရှရသညော်။

၁၀၄၂

န္ို ော်လ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၂၀+

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခရရှ ော်မခက ွားရွ အနီွား
ကျွနော်ွားခတ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် နို့ော်ခ ါပမ ြို့မှ ခရရှ ော်ခက ွားရွ သိုို့ ဖပနော်လ ခသ အသကော် ၂၀ ခက ော် အရွယော်
ခရရှ ော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ကိုန္ို ော်လ ော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုေိုွားဖေှူတိုို့သညော် လမော်ွားတ ော် ခပ ကော်ဆိုွားသ ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ခရရှ ော်မခက ွားရွ ရှ ကျွနော်ွားခတ အနီွား၌ ဖပနော်လညော် ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၁၀၄၃

ေိုွားဖေှူ

က ွား

၂၀+

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ဖပညော်ကကီွား

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ဖမတော်စိုွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ဘဝ ော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

မခကွား

ကိုန္ို ော်လ ော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုေိုွားဖေှူတိုို့သညော် လမော်ွားတ ော် ခပ ကော်ဆိုွားသ ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်သ ခတ
တော် ရ

ော်ွားမ ွားကို

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ခရရှ ော်မခက ွားရွ ရှ ကျွနော်ွားခတ အနီွား၌ ဖပနော်လညော် ခတြို့ရှရခကက

ော်ခလ

ော်ွားခက ွားရွ ခတ

း

ော်တ ော်ွား

ကကီွား

မခကွား

ခတ

ော်ခလ

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ပစော်သတော် ရ

း

ော်ခလ

ော်ွားခက ွားရွ ခတ

ော်တ ော်ွား

ကကီွား

မခကွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်တ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊

ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ရွ

မ ွားကို ပစော် တော်ရ မှ ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုဖမတော်စိုွား န္ှ ော် ကိုဖပညော်ကကီွားတိုို့ကို ထမှနော်က

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခတ

ော်ခလ

ော်တ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊

ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ရွ

မ ွားကို ပစော် တော်ရ မှ ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုဖမတော်စိုွား န္ှ ော် ကိုဖပညော်ကကီွားတိုို့ကို ထမှနော်က

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့မှ

၁၂
၁၀၄၆

နို့ော်ခ ါ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

၁၂
၁၀၄၅

ကျွနော်ွားခတ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် နို့ော်ခ ါပမ ြို့မှ ခရရှ ော်ခက ွားရွ သိုို့ ဖပနော်လ ခသ အသကော် ၂၀ ခက ော် အရွယော်
ခရရှ ော်ခက ွားရွ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

၁၂
၁၀၄၄

ခရရှ ော်မခက ွားရွ အနီွား

အရပော်သ ွား

၂၁

ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ အ
တ ော်ွား ပစော်သတော် ရ

ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ယမနော်ခနို့ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခနအမော်မ ွားကို
မီွားရှုြို့ေ ကော်ဆီွား သညော်အဖပ ော် ထကော်မခဖပွားဘ က နော် သညော် ခဒသ ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားဘဝ ော်ွားအ ွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို
ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုသမော်ကကီွားပမ ြို့နယော်တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်၊ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်က ဆို ော်ကယော်စီွားက
၁၂
၁၀၄၇

ဘီွားဘီွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်လ ခသ လူ ယော် သိုွားဦွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို တပော်စထ ွားသညော် စ နော်ွားခရှြို့မှ

မန္တခလွား-လ ွားရှုွား

ပိုသမော်ကကီွား

လမော်ွားမခပေါ်

မန္တခလွား

ဖေတော်ခမ

ော်ွားသ ွားသညော်အတကော် ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ဆီွား ိုကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဘီွားဘီွားမှ ခနှောကော်ခက န္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားန္ှ ော်အတူဆို ော်ကယော်စီွားလ ခသ

လူ ယော်တစော်ဦွားမှ မူ ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မနော်ဖပညော်နယော်၊ က ကော်ထိုပမ ြို့နယော် အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD)ပါတီ အလိုပော်မှုခဆ
၁၆
၁၀၄၈

ရနော်န္ို ော်ဦွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ခဒေါ်သီတ ခအွား၏

အခထခထအို
ပော် ပော်ခရွားဦွားစီ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
းွား

ဘိုကက ွားခက ွားရွ

က ကော်ထို

မနော်

ော်ပနော်ွားဖေစော်သူ ဦွားရနော်န္ို ော်ဦွားသညော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

က ကော်ထိုပမ ြို့နယော်၊ ဘိုကက ွားခက ွားရွ ၌ ခဒေါ်သီတ ခအွားကို လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားရ မခတြို့ရှခသ ခကက

နစ ခရွား

ဦွားရနော်န္ို ော်ဦွားအ ွား ရိုကော်န္ှကော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခကက
စကော်တ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၁၃
၁၀၄၉

သနော်ွားခအွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

အမ ွားသ ွားဒီမို
ကခရစီအေြို့

ော်အေြို့ဝ ော်

ော်ွား ရပပီွား ခလွားရကော်အကက စကော်တ ော်ဘ လ ၁၆
ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား

ရခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဝါပမ ြို့နယော်၊

လကော်ပသိုွားပ ော်ခက ွားရွ မှ ပမ ြို့နယော် NLD ပါတီဝ ော် အသကော် ၆၀ အရွယော်ရှ ဦွားသနော်ွားခအွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌
အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွား

လကော်ပသိုွားပ ော်ခက ွားရွ

ခဝါ

ပ ူွား

းိုပော် (NLD)

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

မသ ွားစိုအ ွား အသခပွားဖ

ရပပီွား ခနို့တ ော်ွား

ော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသနော်ွားခအွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို

ော်ွားမရှဘ အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စိုမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် သပ ဂ လော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စလ ော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော်
၁၄
၁၀၅၀

န္ို ော်လ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

အမ ွားသ ွားဒီမို
ကခရစီအေြို့

အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီ (NLD)၏ ပမ ြို့နယော်အလိုပော်အမှုခဆ
ခနအမော်အတ ော်ွား

ော်ပလူခက ွားရွ

စလ ော်ွား

မခကွား

းိုပော် (NLD)

ဝနော်ရခက ွားရွ အိုပော်စို၊

ော်အေြို့ဝ ော် ဦွားန္ို ော်လ ော်ွားသညော်

ော်ပလူခက ွားရွ ရှ ခနအမော်၌ ရှခနစဉော် ရမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်၍ ခသနတော်ဖေ ော်

အ ကော်ခပါ ော်ွားမ ွားစ ပစော် တော် သညော်အတကော် ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခဆွားရိုအခရ ကော်တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တခတွားပမ ြို့နယော်၊ ဘီ ိုခက ွားရွ တ ော်
၁၄
၁၀၅၁

သကော်လ ော်ဦွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ခနထို ော်သညော် ကိုသကော်လ ော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ပစော်သတော်သ ွား ခကက
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဘီ ိုခက ွားရွ

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

ကိုသကော်လ ော်ဦွားသညော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စ တို ော်ကက ွားဖ
လ ခရ ကော် ေမော်ွားဆီွားစဉော် ထကော်ခဖပွားခသ ခကက
ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို စစော်တပော်မှ ယူခဆ

ော် ပစော်သတော်

ော်သ ွားခကက

ရဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။
ရပပီွား စစော်တပော်မှ ၎ ော်ွား၏ခနအမော်၌
ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသကော်လ ော်ဦွား၏

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တခတွားပမ ြို့နယော်၊ ဘီ ိုခက ွားရွ မှ ပရဟတလိုပော်ခနသညော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ

၁၄
၁၀၅၂

လူခအွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဘီ ိုခက ွားရွ

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

ကိုလူခအွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော် န္ှ ော် ရမ ွားက စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား
စကော်ခလှခပေါ်၌ ပစော်သတော် ခကက

၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ
၁၄
၁၀၅၃

ခသ

ော်ွားဖမ ော်

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
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ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား
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ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက
ခဒေါ်ခ

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနသညော် အသကော် ၅၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒသ ဦွားခသ

ော်ွားဖမ ော်၊ အသကော် ၅၀ အရွယော်

လှ န္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ကို PDF မ ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို စပော်စက

ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ
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အရပော်သ ွား

ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခနအမော်န္ှစော်လိုွားကို မီွားရှုြို့ သညော်အဖပ ော်
ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနသညော် ခဒေါ်ခ

လှကို PDF မ ွားအ ွား သတ ော်ွားခပွားကူညီခနသညော်ဟို

စပော်စက ပစော် တော် သညော်အတကော် ခသဆိုွား ရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ဆညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ
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ခဒေါ်ခ
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ပစော်သတော်သ ွား ခကက
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စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၆ နှောရီတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခအွား မော်ွားသ

၁၀၅၇

မ ော်ွားမ ော်ွား ( )
သကော်န္ို ော်မ ော်ွား

စဖပခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက

၁၄
က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ခအွား မော်ွားသ

ခအွား မော်ွားသ

စဖပခက ွားရွ

စဖပခက ွားရွ

ပမ ော်

မခကွား

ရွ

ော်

မ ွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ ကိုမ ော်ွားမ ော်ွား ( ) ကိုသကော်န္ို ော်မ ော်ွားသညော် ခဖ ခထ ကော်ကို

က ညော်ထမှနော် ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ခမ

ွားကခလွားသူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ  ခမ

ော်ခနထကော်ဦွား န္ှ ော် အဖ

ရက မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော်ဖ

က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော်
ော်ထနော်ွားဖမ ော်သညော်လညော်ွား ထကော်ခဖပွားစဉော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၆ နှောရီတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ော်ပမ ြို့နယော်၊
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န္ှစော်ခအ

ခအွား မော်ွားသ စဖပခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ပစော် တော်၍
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ော်ွား
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မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား
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ော်ွား
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စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက
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ော်ွား
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ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော်။
ော်ွား

ရက

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခတ

၁၀၆၀

စန္ဒှောဝ ော်ွား

မ

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄-စကော်တ ော်ဘ -၂၀ ၁၄-စကော်တ ော်
၂၁
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ဖပညော်သူူ့က
ကယော်ခရွားခဖပ ခတ

ော်ဘကော်ခက ွားရွ

ခတ

ော်ဘကော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

း ကော်က ွားအ
ေြို့၏ ခ ကို ော်

ခက ော်မ ော်ွားဦွား

က ွား

၄၀
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၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ဝ ော်ခရ ကော်လ

ပပီွား ဖပညော်သူူ့ က ကယော်ခရွားခဖပ ကော်က ွားအေြို့၏ ခ ကို ော်ဖေစော်သူ အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော်

ခဒေါ်စန္ဒှောဝ ော်ွားကို ခ က ပော် သနော်ွား ၁၈၀ န္ှ ော်အတူ ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် ပစော် တော်သတော်ဖေတော် သညော်။

ခဒေါ်စန္ဒှောဝ ော်ွားသညော် ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွားပ ော် အနီွားကပော်ပစော် တော်ဖ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

စကော်မှုေိုနော်ရပော်ကကော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

၁၇
ော်ခမ

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခက ော်မ ော်ွားဦွား က ဆိုွားသ ွားခကက
၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

စိုွားခမ

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၂၁

၁ ရပော်ကကော်၊ နယော်ခဖမ
၁၉

ော်ွားကို မသ ွားစိုထအခကက

ော်ွားကိုလညော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့ရှ စစော်တပော်တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော်ဖ
ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

၁၇
သနော်ွားစိုွားခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ကိုစိုွားခမ

ော်ခမ

ော်အပါအဝ ော် လူ ယော် ခဖ

အရပော်သ ွား

အခထခထဦွားစီွား

န

လကော်ပတနော်ွား ပ ူွား

ရိုွားအတ ော်ွား

ပ ော်အပော်

၁၇
၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ော်ွား ထ ွားရခသ ကိုစိုွားခမ

ော်ခမ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လကော်ပတနော်ွားပမ ြို့နယော်မှ

ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

ော်ွား

ရခသ ခကက

ေူွားခယ

ော်သညော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

ော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်၏ န္ဓှောကိုယော်တ ော် ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုွားည ပမ ြို့နယော်တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နို့ော် ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား၏ခနအမော် ပစော် တော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား၏

လူယိုခသဆိုွားသ ွား က သ ွားဖေစော်သူမှ ဒဏော်ရ ရရှသ ွား သညော်။ အဆိုပါကစစန္ှ ော်စပော်လ ဉော်ွားပပီွား စကော်တ ော်ဘ လ ၁၆

ကဒကော် ယော်ထနော်ခက ွား ကဒကော် ယော်ထနော်ခက ွားရွ
ရွ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား

က ွား

ော်ွားမရှခကက

ကော်ဦွားကို လကော်နကော်လိုပော်သညော်ဟို စပော်စက စစော်သ ွားမ ွားမှ

ရကော်ခနို့တ ော် လကော်ပတနော်ွားပမ ြို့နယော်မှ ကိုသနော်ွားစိုွားခအ

ရ ော်မ ော်ွား နို့ော် (ခ ေါ်)

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

မိုွားည ပမ ြို့နယော်

၂၁

၁၀၆၄

ရပပီွား

ော်ွားကက ွားလ ပပီွား

ရပပီွား သိုွားရကော်အကက စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့၌ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

၁၀၆၃

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၄၀ အရွယော် ဦွားခက ော်မ ော်ွားဦွားသညော် စကော်တ ော်ဘ လ
အရပော်သ ွား

၂၁

၁၀၆၂

ော် ရပပီွားလ ော် ပပီွား

ခနှောကော်ခစကို က ညော်ဆနော်ထမှနော်သဖေ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားပ ော်ထကော်ပပီွား ခသဆိုွားရသညော်။

၁၈
၁၀၆၁

ော်ဘကော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို

အရပော်ဝတော်မ ွား ဝတော်ဆ ော်ထ ွားခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော် ၁၀ ဦွားသညော် ခသနတော်ပစော်ခေ ကော်၍

း

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်န္ှ ော် ေနီွားဖေစော်သူအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၀ နို့ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခလ
ခလ

ော်ွားလိုွား

တနသသ ရီ

ကဒကော် ယော်ထနော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊

ော်ရ ော်မ ော်ွား နို့ော် (ခ ေါ်) ပ ော်အပော်ကို အဆိုပါခက ွားရွ ရှ

ော်ွား၌ တပော်စထ ွားခသ စစော်သ ွားမ ွားမှ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်၊ ည ၉ နှောရီ နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ြို့သစော်ပမ ြို့နယော်၊ ပမ ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ မှ
မူလတနော်ွားခက
၁၇
၁၀၆၅

ခအ

ော်သနော်ွားခေ ော်

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

(မူလတနော်ွား)

ပမ ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ

ပမ ြို့လိုလ ော်ခက ွားရွ

ပမ ြို့သစော်ရပော်က
ကော်

ော်ွားဆရ ဦွားခအ

ော်သနော်ွားခေ ော် န္ှ ော် အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

မခကွား

တ ွားဆီွား ပပီွား ရိုကော်န္ှကော်၍ စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဦွားခအ
ပစော် တော် ၍ ဖပ ော်ွားထနော်စ ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

၁၀၆၆

ခက ော်ခက ော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

အိုနော်ွားခတ ော် (၁)

ခတ

ရပော်ကကော်

ကကီွား

ော်တ ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားခအ

ော်သနော်ွားခေ ော်ကို ပမ ြို့သစော်ခဆွားရိုကို

ော် ပပီွား ထိုမှတစော်ဆ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော် နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ခနဖပညော်ခတ ော် ကိုတ ော် ၁၀၀၀ ခဆွားရိုကို

လွှခဖပ

ော်ွား နော်၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

ဦွားခက ော်ခက ော်သညော် ခဆမ ွားတစော်ဦွား ခနထို ော်မခက
မခကွား

ော်ခနခသ စစော်သ ွားမ ွားမှ

ော်သနော်ွားခေ ော်၏ လညော်ပ ော်ွားကို အနီွားကပော်

ပိုို့ခဆ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်၊ ည ၁၀ နှောရီ
၁၈

ော်ကိုလ ွားတိုို့သညော် ရွ ထပော်ရှ

ဆီဆို ော်၌ ဆို ော်ကယော်ဆီသ ွားထညော်စဉော် ရွ တ ော်ရှသညော် Mytel တ ဝါတို ော်ကို ခစ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား တစော်ညလိုွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခက ော်ခက ော်၏ မသ ွားစိုကို အခကက
၎ ော်ွားအ ွား သ ွားခရ ကော်ခ ေါ်ခဆ
မခကွားခဆွားရိုကို ပိုို့ခဆ

ော်တ ော်ွားကကီွားပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သညော်

ော်ွား၍ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် သ ွားခရ ကော်ကကညော်ရှုစဉော်
ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကက ွားလ သညော်အတကော် မသ ွားစိုမှ

ော်သညော်အ ါ အသကော်ရှခသွားခသ ော်လညော်ွား လိုွားဝမလှုပော်ရှ ွားန္ို ော်ခသ ခကက

ော် ခသ ော်လညော်ွား ယ ော်ွားခနို့တ ော်ပ ော် ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ စညော်ပ ော်ကကီွား (ခ ေါ်) လကော်ပ ိုခက ွားရွ မှ

၁၀၆၇

စိုွားမ ော်ွားဦွား ( )
ခပါခကက

ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏သတ ော်ွားခပွား တစော်ဦွား သတော်ဖေတော်

၁၈
က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ စညော်ပ ော်ကကီွား (ခ ေါ်)
စော် တော်

လကော်ပ ိုခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ရဖ

ော်ွားန္ှ ော်ပတော်သကော်၍ စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈

ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့မှ ခက ွားရွ အတ ော်ွား စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
ဦွားစိုွားမ ော်ွားဦွား (ခ ေါ်) ခပါခကက

ော်၏ နှောွားထ ော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

အမညော်မသအမ ွားသ ွားတစော်ဦွားသညော်လညော်ွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ရွ အတ ော်ွား ဝ ော်လ

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

နော်တ ော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော်
၁၈
၁၀၆၈

က ွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ထနော်တလနော်ပမ ြို့ခပေါ်ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့မှ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်ခသ ခကက
သ ော်ွားအိုပော်ဆရ

၂၁

ခနအမော်မီွားပ ှမော်ွားရနော်သ ွား

ထနော်တလနော်

စဉော်ပစော်သတော် ရ

ော်ွား

မီွားခလ

ော်ခနသညော်အတကော် မီွားပ ှမော်ွားသတော်ရနော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားခသ

ော် လူခနအမော်မ ွား

ထနော်တလနော်ရ ဖပညော်န္ှစော်ဖ

ော်ွားအသ ော်ွားခတ ော်မှ

သ ော်ွားအိုပော်ဆရ Cung Biak Hmun (က ှူွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား ) သညော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

Cung Biak Hmun (က ှူွားဗ ကော်ဟိုမော်ွား ) ၏ နှောရီ န္ှ ော် ေိုနော်ွားအဖပ ော် လကော်ခ

ော်ွားကိုဖေတော်၍ မ သလ လကော်စပော်ကိုပါ

ယူခဆ

ော်သ ွား ခကက

ရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် သ ော်ွားအိုပော်ဆရ

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော်မ ွားဖေ ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် သညော်။
ထိုကသိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ ော်ွား NLD ပါတီကို ခထ ကော် သညော်ခနအမော်အ ွား ပစော် တော် သညော်အတကော်
၂၀
၁၀၆၉

ဘို

ော်

က ွား

၇၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၁

ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ

အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ါွားဦွားကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခလွားဦွားမှ
န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အသကော် တစော်န္ှစော် အရွယော်ကခလွားမှ ခပါ ော်ကို

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွားအခရ ကော် တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားဖေစော်ကကသညော် အသကော် ၇၆ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဘို
ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက ော် ဦွားခမ
ခမ

ော်ေထကော်ခမ ော်တိုို့ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော်

ော်ထနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် ခဒေါ်ခမ ော်ခ ွား န္ှ ော် အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ ော်ဖေှူ
၁၀၇၀

သနော်ွား

မ

၇၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁၂၀-စကော်တ ော်ဘ အရပော်
-၂၀၂၁
သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

(အလယော်) ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော်မ ွားဖေ ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် သညော်။
ထိုစီွားန ော်ွားမှုအတ ော်ွား NLD ပါတီကို ခထ ကော် သညော်ခနအမော်အ ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော်
ခဒေါ်သနော်ွား အပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ခလွားဦွား မှ ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော်မ ွားဖေ ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် သညော်။
ထိုကသိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ ော်ွား NLD ပါတီကို ခထ ကော် သညော်ခနအမော်အ ွား ပစော် တော် သညော်အတကော်

၂၀
၁၀၇၁

ခမ

ော်ထနော်ွား

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၁

ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ

အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ါွားဦွားကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခလွားဦွားမှ
န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အသကော် တစော်န္ှစော် အရွယော်ကခလွားမှ ခပါ ော်ကို

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွားအခရ ကော် တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားဖေစော်ကကသညော် အသကော် ၇၆ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဘို
ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက ော် ဦွားခမ
ခမ

ော်ေထကော်ခမ ော်တိုို့ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော်

ော်ထနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် ခဒေါ်ခမ ော်ခ ွား န္ှ ော် အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ ော်ဖေှူ
၁၀၇၂

ခမ ော်ခ ွား

မ

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁၂၀-စကော်တ ော်ဘ အရပော်
-၂၀၂၁
သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

(အလယော်) ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော်မ ွားဖေ ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် သညော်။
ထိုစီွားန ော်ွားမှုအတ ော်ွား NLD ပါတီကို ခထ ကော် သညော်ခနအမော်အ ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၃၀ အရွယော်
မခမ ော်ခ ွား အပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ခလွားဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်၊ ည ၁၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ခသနတော်မ ွားဖေ ော် အဆကော်မဖပတော်ပစော် တော်၍ စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် သညော်။
ထိုကသိုို့ပစော် တော်ခနစဉော်အတ ော်ွား NLD ပါတီကို ခထ ကော် သညော်ခနအမော်အ ွား ပစော် တော် သညော်အတကော်
၂၀
၁၀၇၃

ေထကော်ခမ ော်

က ွား

တစော်န္ှစော်

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

၂၁

အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ါွားဦွားကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခလွားဦွားမှ

ခလ ော်ဖေှူ
(အလယော်)ခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အသကော် တစော်န္ှစော် အရွယော်ကခလွားမှ ခပါ ော်ကို

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် မန္တခလွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွားအခရ ကော် တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားဖေစော်ကကသညော် အသကော် ၇၆ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဘို
ခဒေါ်သနော်ွား၊ အသကော် ၅၀ ဝနော်ွားက ော် ဦွားခမ
ခမ

၂၁
၁၀၇၄

ဘခထ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပမ ြို့ကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ကိုဘခထ ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွား ရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ ခသ ခကက
ထကော်ခဖပွားစဉော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

အရပော်သ ွား

ရစ နော်ွားခရှြို့

မဟ ခအ

စနော်ပနော်ွား

ော်

ခဖမ

၂၁

မန္တခလွား

ော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မဟ ခအ

၂၄
ရ

ော်ထနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် ခဒေါ်ခမ ော်ခ ွား န္ှ ော် အသကော်တစော်န္ှစော် အရွယော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ပမ ြို့ကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ
အရပော်သ ွား

၂၁

၁၀၇၅

ော်ေထကော်ခမ ော်တိုို့ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ အသကော် ၇၅ န္ှစော်အရွယော်

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်၊ အမှတော် (၇) နယော်ခဖမရစ နော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားထ ွားခသ

ကိုရကို ယမနော်ခနို့ (စကော်တ ော်ဘ ၂၄) ညခနက ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွား ပပီွားခနှောကော် ကိုရ ရစ နော်ွားမှထကော်
ထကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆိုက ရတပော်ေြို့မှပစော်သတော် ခကက

နော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော်

စနော်ွားပနော်ွားရပော်ကကော် ဗိုွားခပါကော်ကမှုန္ှ ော်ပတော်သကော်ပပီွား သသယဖေ ော် ကိုရကို ေမော်ွားဆီွားထ ွားဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ ေလ ွားခက ွားရွ မှ ကိုစူွားရယော် န္ှ ော်
၂၂
၁၀၇၆

စူွားရယော်

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ခဒါ လိုကော်လ ော်ွားခဘ
လိုွားက ော်ွားအနီွား

ကိုခက ော်လ ော်ွားပို ော်တိုို့သညော် စ ွားစရ မ ွားသ ွားခရ ကော်ဝယော်ယူစဉော် ခပ ကော်ဆိုွားသ ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏
ေလ ွားခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ယမနော်ခနို့ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုစူွားရယော် န္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားပို ော်တိုို့ ခဒါ လိုကော်လ ော်ွား ခဘ လိုွားက ော်ွားနှောွားအခရ ကော်တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ ေလ ွားခက ွားရွ မှ ကိုစူွားရယော် န္ှ ော်
၂၂
၁၀၇၇

ခက ော်လ ော်ွားပို ော်

က ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ခဒါ လိုကော်လ ော်ွားခဘ
လိုွားက ော်ွားအနီွား

ကိုခက ော်လ ော်ွားပို ော်တိုို့သညော် စ ွားစရ မ ွားသ ွားခရ ကော်ဝယော်ယူစဉော် ခပ ကော်ဆိုွားသ ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့၏
ေလ ွားခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ယမနော်ခနို့ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုစူွားရယော် န္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားပို ော်တိုို့ ခဒါ လိုကော်လ ော်ွား ခဘ လိုွားက ော်ွားနှောွားအခရ ကော်တ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားပမ ြို့၊ ရှမော်ွားဝို ော်ွားရပော်တ ော်ခနထို ော်သညော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခပါကော်ကကီွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
၂၃
၁၀၇၈

ခပါကော်ကကီွား

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

စနော်ပနော်ွားတ ရိုွား

ရှမော်ွားဝို ော်ွားရပော်ကကော်

၂၁

မဟ ခအ
ခဖမ

ော်

သတ ော်ွားခပွားမှ တို ော်ကက ွားဖ
မန္တခလွား

ော်ွားခကက

နှောရီ နို့ော်တ ော် ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော် စစော်သ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားက စကော်တ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၂

ော်သ ွား ပပီွား စနော်ပနော်ွားတ ရိုွားခပေါ်၌ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခပါကော်ကကီွား၏

ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ န္ှ ော် လညော်ပ ော်ွားတ ော် ဓ ွားဖေ ော်လှီွားထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စကော်တ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်၊ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်က ခနအမော်၌ ရမ ွားမှ ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ၍ ဦွားခ ါ ော်ွား၊ ဝမော်ွားဗိုကော် န္ှ ော်
၂၄
၁၀၇၉

စညော်သူခက

ော်ွားဖမတော် က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

တကော် ကလှုပော်
ရှ ွားသူ

ခေယ ခအ
ခနအမော်အတ ော်ွား

လကော်မ ွားတ ော် က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ူွားပမ ြို့မှ န္ို ော် ခရွားတကော် ကလှုပော်ရှ ွားသူ

ော်ခဖမလမော်ွား

၊ ဟသသ ကိုနော်ွား ၁၉

ပ ူွား

ပ ူွား

ရပော်ကကော်

ကိုစညော်သူခက

ော်ွားဖမတော်သညော် ပ ူွားခဆွားရိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော် စကော်တ ော်ဘ လ ၂၄

ရကော်ခနို့မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
တစော်နှောရီ နို့ော်အကက တ ော် ၎ ော်ွားန္ှ ော် မ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုစညော်သူခက

ော်ဖေစော်သူတိုို့ ခနထို ော်ရ ခနအမော်ကို ရမ ွားမှ

ော်ွားဖမတော်က ဆိုွားပပီွား
တော်ပတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
၂၄
၁၀၈၀

ဖမ ော်သနော်ွားဦွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ရ ော်ခပါ ော်တို ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့
အရပော်သ ွား

ယဉော်ခပါ ော်တို ော်ခက ွားရွ

ယဉော်ခပါ ော်တို ော်ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

မခကွား

ညခနပို ော်ွားတ ော် စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော် ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုဖမ ော်သနော်ွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်က ခသနတော်ဖေ ော်
ပစော်သတော် သညော်ဟို သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခအ
အမ ွားသ ွားဒီမို
သနော်ွားထနော်ွားဦွား ( )
၁၀၈၁

မ ော်ွားကိုသနော်ွား ( )

၂၆
က ွား

၄၈

ဦွားသနော်ွားခအ

ော်

ေကော်တီွား

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ကခရစီအေြို့
းိုပော်၊

ော်ခဖမသ စပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော် NLD ပါတီဝ ော်၊

ပရဟတသမ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသနော်ွားထနော်ွားဦွား ( ) ကိုမ ော်ွားကိုသနော်ွား ( ) ကိုေကော်တီွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ပကိုနော်ွားရပော်ကကော်

ပရဟတသမ

ခအ

ော်ခဖမသ

း စ

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ခနအမော်၌ လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုကသိုို့ေမော်ွားဆီွားရ တ ော်
မန္တခလွား

ကိုသနော်ွားထနော်ွားဦွားအ ွား ဒူွားခထ ကော် ို ော်ွားရ ကိုသနော်ွားထနော်ွားဦွားမှ ၎ ော်ွား၏ န္ဓှောကိုယော်ခကက
မရခကက

း းွား

ော်ွားခဖပ ဆိုခသ ခကက

ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ
က ဆိုွားခကက

ော် ဒူွားခထ ကော်၍

ော် ဒူွားခ ါ ော်ွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ပပီွား ပါွား န္ှ ော် ခ ါ ော်ွားကို ရိုကော်န္ှကော်က
ော်သ ွားခကက

ော်ွားကို မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနော်ွားထနော်ွားဦွား

ော်ွားကက ွားလ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၆
၁၀၈၂

ထနော်ွားလ ော်ွားခမ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မန္တခလွား

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မန္တခလွား

၂၁
၂၆
၁၀၈၃

စိုွားကကီွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စမော်ွားခ
၂၅
၁၀၈၄

ေ ော်လ ော်ွား

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ခဒါကော်တ

၂၁

ခဖမနီကိုနော်ွားတတ ွားအနီ

ပိုသမော်

းွား

ဧရ ဝတီ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက
ော်

ော် ကယော်တိုို့ ပါဝ ော်ခကက

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စမော်ွားခ
ော်

ော် ကယော်

မ

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅-စကော်တ ော်ဘ -၂၀၂၁၂၅-စကော်တ ော်ဘ သူ
-၂၀၂၁
နှောဖပ

ပပီွား လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ော်ွား ရသူမ ွားတ ော် အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခဖမနီကိုနော်ွား၌ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁ နှောရီ ၃၀

မနစော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက လူ ယော် ခလွားဦွားကို တိုကော် နော်ွားခပေါ်မှ ဆ

ခဖမနီကိုနော်ွားတတ ွားအနီ
းွား၊ စမော်ွားခ

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

(CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခစတနှောဝနော်ထမော်ွား ဆရ ဝနော် ခဒါကော်တ ေ ော်လ ော်ွားန္ှ ော် ရနော်ကိုနော်ကိုတ ော် ၅၀၀ ခဆွားရိုကကီွားမှ
သူနှောဖပ ဆရ မ မ

၁၀၈၅

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခဖမနီကိုနော်ွား၌ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁ နှောရီ ၃၀

မနစော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားက လူ ယော် ခလွားဦွားကို တိုကော် နော်ွားခပေါ်မှ ဆ

ရမော်ွား

ော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ကကသညော်။ ထိုကသိုို့ ရကော်စကော်ရမော်ွားက ွားမှုခကက
(CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ရနော်ကိုနော်ကိုတ ော် ၅၀၀ ခဆွားရိုကကီွားမှ သူနှောဖပ ဆရ မ မ

ပပီွား လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ော် အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု
ော်

ော် ကယော်လညော်ွား

ခသဆိုွား ရသညော်။
ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား၍ ပစော်သတော် ခကက

၂၅
၁၀၈၆

လနော်ွားဟိုနော်ွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ကနော်ပကော်လကော်
ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်

ကမော်ွားခလ

ော်ွားခက ွားရွ

ကနော်ပကော်လ
ကော်

ော်ွား

ကမော်ွားခလ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ

ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားလနော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုလနော်ွားခအ

ော် န္ှ ော်

ခက ခတ ော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုကီွားအမော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့သညော် စစော်ခဘွားခရှ
ခက ွားရွ ရှ ခနအမော်ကို ရကခ ပစစညော်ွားမ ွား သ ွားခရ ကော် ယူခဆ

ော်စ နော်ွားမှ

ော်စဉော် ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်တ ော်

တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား၍ ပစော်သတော် ခကက

၂၅
၁၀၈၇

လနော်ွားခအ

ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ကနော်ပကော်လကော်
ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်

ကမော်ွားခလ

ော်ွားခက ွားရွ

ကနော်ပကော်လ
ကော်

ော်ွား

ကမော်ွားခလ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ

ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားလနော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုလနော်ွားခအ

ခက ခတ ော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုကီွားအမော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့သညော် စစော်ခဘွားခရှ
ခက ွားရွ ရှ ခနအမော်ကို ရကခ ပစစညော်ွားမ ွား သ ွားခရ ကော် ယူခဆ

ော် န္ှ ော်
ော်စ နော်ွားမှ

ော်စဉော် ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်တ ော်

တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
စကော်တ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား၍ ပစော်သတော် ခကက

၂၅
၁၀၈၈

ကမော်အမော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ကနော်ပကော်လကော်
ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်

ခက ခတ ော်ခက ွားရွ

ကနော်ပကော်လ
ကော်

ော်ွား

ကမော်ွားခလ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ

ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားလနော်ွားဟိုနော်ွား၊ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုလနော်ွားခအ

ခက ခတ ော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၃၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကိုကီွားအမော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့သညော် စစော်ခဘွားခရှ
ခက ွားရွ ရှ ခနအမော်ကို ရကခ ပစစညော်ွားမ ွား သ ွားခရ ကော် ယူခဆ

၂၆
စိုွားန္ို ော်လ ော်ွား

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွား
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

၂၁

၂၆
စိုွားန္ို ော်ထနော်ွား

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ ကို
ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို
ခက

၁၀၉၀

ရွ ၊

ော်စ နော်ွားမှ

ော်စဉော် ကနော်ပကော်လကော်ခလယ ဉော်က ော်ွားသစော်တ ော်

တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော် ဖ

၁၀၈၉

ော် န္ှ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့ေမော်ွားဆီွားသ ွားသညော်
လူ ယော် သိုွားဦဖေစော်ခသ ကိုစိုွားန္ို ော်လ ော်ွား၊ ကိုစိုွားန္ို ော်ထနော်ွား န္ှ ော် ကိုခက ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားသ ွား၊

သ သ
(ခနှောကော်ဆိုွားန္ှ
စော်)၊

ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွား
ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

ရွ ၊

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ ကို
ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို

မိုရွ တကကသို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့ေမော်ွားဆီွားသ ွားသညော်
လူ ယော် သိုွားဦဖေစော်ခသ ကိုစိုွားန္ို ော်လ ော်ွား၊ ကိုစိုွားန္ို ော်ထနော်ွား န္ှ ော် ကိုခက ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

လော်
၂၆
၁၀၉၁

ခက ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွား
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ဘကော်

၂၁

ရွ ၊

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ဘနို့ော်ခဘွားထနော်ွားစ ော်ခက ွားရွ ကို
ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဘနို့ော်ခဘွားခက ွားရွ အိုပော်စို

လူ ယော် သိုွားဦဖေစော်ခသ ကိုစိုွားန္ို ော်လ ော်ွား၊ ကိုစိုွားန္ို ော်ထနော်ွား န္ှ ော် ကိုခက ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

သနော်ွားထိုကော်ခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

သ စညော်စဖပသ ဂ ော်ွား

သ စညော်စဖပခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

၂၆
၁၀၉၃

ခေ ော်မ ွားထဋော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ခက ော်ခ ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ရဝနော်ထမော်ွား

သ စညော်စဖပသ ဂ ော်ွား

သ စညော်စဖပခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အထကော်တနော်ွားခက

ော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား က သ ဂ ော်ွားကိုနော်ွားသိုို့ ခ ေါ်ခဆ

အရပော်သ ွား

လယော်က ော်ွားအတ ော်ွား

သ စညော်စဖပခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား တပော်စ ပပီွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ
ော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား က သ ဂ ော်ွားကိုနော်ွားသိုို့ ခ ေါ်ခဆ

အထကော်တနော်ွားခက
ပစော် တော် ခသ ခကက

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ
၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား တပော်စ ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားခက ော်ခ ွားသညော် လကော်နကော်ကကီွားက ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ တ ော် စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ က အသကော် ၇၀
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ကိုနော်ွားသ ခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

အရွယော်ရှ ဦွားကကီွားခက ော်သညော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ ရှခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ ခကက
ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မှနော်ခတ ခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုစိုွားမိုွားခအ

ော် န္ှ ော် ကိုမ ွားဖမ ော်ခအ

လ ခရ ကော်တမော်ွားခရှ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ော်

ော်၍ ပစော်သတော် ခကက

သရှရသညော်။

၂၆
စိုွားမိုွားခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သ စညော်စဖပခက ွားရွ

၂၁

၁၀၉၆

ော်၍ ပစော်သတော် ခကက

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ရဝနော်ထမော်ွား ကိုခေ ော်မ ွားထဋော် န္ှ ော် ရွ သ ွား
ကိုသနော်ွားထိုကော်ခအ

၂၆
ကကီွားခက ော်

ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား တပော်စ ပပီွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ရဝနော်ထမော်ွား ကိုခေ ော်မ ွားထဋော် န္ှ ော် ရွ သ ွား

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သ စညော်စဖပခက ွားရွ
CDM

၂၁

၁၀၉၅

အထကော်တနော်ွားခက
ကိုသနော်ွားထိုကော်ခအ

၂၆
၁၀၉၄

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သ စညော်စဖပခက ွားရွ

၂၆
၁၀၉၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့ေမော်ွားဆီွားသ ွားသညော်

ော် ရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ော်တိုို့ က ဆိုွားသ ွား သညော်အဖပ ော် ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်မှ

ော်ခနခသ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခဆွားမှှူွား တစော်ဦွားလညော်ွား
ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၂၆
၁၀၉၇

အမညော်မသ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မှနော်ခတ ခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက
CDM ခဆွားမှှူွား မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ကိုစိုွားမိုွားခအ

ော် န္ှ ော် ကိုမ ွားဖမ ော်ခအ

လ ခရ ကော်တမော်ွားခရှ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ခနခသ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခဆွားမှှူွား တစော်ဦွားလညော်ွား
ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့၊ နနကော်ပို ော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၂၆
၁၀၉၈

မ ွားဖမ ော်ခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုစိုွားမိုွားခအ

ော် န္ှ ော် ကိုမ ွားဖမ ော်ခအ

လ ခရ ကော်တမော်ွားခရှ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

၂၆
ဘတော်

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

စကော်တ ော်ဘ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မှနော်ခတ ခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက

၂၁

၁၀၉၉

ော် ရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ော်တိုို့ က ဆိုွားသ ွား သညော်အဖပ ော် ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်မှ

ော် ရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ော်တိုို့ က ဆိုွားသ ွား သညော်အဖပ ော် ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်မှ

ော်ခနခသ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခဆွားမှှူွား တစော်ဦွားလညော်ွား
ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ပနော်ွားရခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား ကိုဘတော် ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ
အရပော်သ ွား

လပော်

ော်ွားခက ွားရွ အနီွား ပနော်ွားရခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ပစော်သတော် ပပီွား ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ
ကိုဘတော် သညော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်ွားကို စကော်တ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်မ ွားကို ထမ ော်ွား ကော်ခကျွွားခနသူ တစော်ဦွားဖေစော်သညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် ခလ ကော်ကို ော်အခဖ စိုကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ပစော် တော်လိုကော်ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားကိုွားပမ ြို့နယော်၊ မနော် ါွားခက ွားရွ ရှ

၂၈
၁၁၀၀

မ ဘို

က ွား

၉

ဦွားတနော် ိုွား

၂၇ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

မနော် ါွားခက ွားရွ

မိုွားကိုွား

ရှမော်ွား

ခနအမော်တစော်လိုွားခပေါ်ကို က ခရ ကော်ခပါကော်က ခသ ခကက
၎ ော်ွား၏မ

၂၁

ော် အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ဖေစော်သူတိုို့ ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ ဒဏော်ရ ဖပ ော်ွားထနော်ခသ ခမ

ရက်န ေ့ညခနပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်မ ဘို န္ှ ော်

ော်မ ဘိုမှ စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈

ော်ွား သရှရသညော်။

စကော်တ ော်ဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့၊ ည ၇ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွားပမ ြို့နယော်၊ ခ ါေ ပမ ြို့မှ ကိုရန္ို ော်ဦွားကို
၂၈
၁၁၀၁

ရန္ို ော်ဦွား

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ စကော်တ ော်ဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

ခ

ော်ွားခတ

ော်တတ ွား

တော်

ခ ါေ

ခရွား

မနော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခရွားပမ ြို့ ခ

ော်ွားခတ

သရှရသညော်။ ကိုရန္ို ော်ဦွား သညော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

တစော်ဦွားတညော်ွား ထကော်

သ ွားရ မှ ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်တတ ွား တော်တ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုရန္ို ော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ

မသ ွားစိုထ ဖပနော်လညော်မခပွားအပော်ဘ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ သပ ဂ လော် ခကက
ခနဖပညော်ခတ ော်န္ှ ော် မန္တခလွား ဆန္ဒဖပသပတော်စစော်ခကက
၁
၁၁၀၂

လ ော်ွားပို ော်စိုွား

က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ စကော်တ ော်ဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

အ ော်

ော်နီယ

ခက

ော်ွားသ ွား စ နော်ွား

ော်ွားမ ွားတ ော် ဦွားခဆ

ခက ကော်ဆညော်နညော်ွားပည တကကသိုလော်မှ ခနှောကော်ဆိုွားန္ှစော် အ ော်

နနော်ွားတ ော်ွားစစော်ခကက ခရွား

ပ ဉော်ွားမနှောွား

ခနဖပညော်ခတ ော်

ော် သူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ော်နီယ ခက

ရကော်အကက ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော်မှ သရှ ရဖ

ရဖ

ော်ွားသ ွား ကိုလ ော်ွားပို ော်စိုွားသညော်

၁၁၀၃

မ ွားသန္တှောလှု ော်

၅

ဦ်း ှိ ်းနှိင
ို ော်

၁-ဖအ ကော်တဘ
ှိို -၂၀၂၁
၁-ဖအ ကော်တဘ
ှိို အရ
-၂၀၂၁
ော်သ ်း

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ၎ ော်ွားက ဆိုွား ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွားကို ၁၈

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ပ ဉော်ခထ

ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားနနော်ွားတ ော်ွားစစော်ခကက ခရွား၌ ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့က က ဆိုွားသ ွား ခကက
ကိုလ ော်ွားပို ော်စိုွားသညော် စကော်တ ော်ဘ လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား

ော်ွား

ော်ွားမရှသူဖေစော်ပပီွား ယ ော်ွားခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ခနအမော်မှ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို လိုကော်လပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော် မမ ွားသန္တှောလှု ော်မှ

က ညော်ဆထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှက ခသဆိုွား သညော်။
ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ပ ဉော်ခထ
၁၁၀၄

ထနော်ွားစီ

က ်း

၃၀

ဦ်းထွ ်းော် ကကညော်

၁
၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
၂၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
အရ ော်သ ်း
၂၁

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို လိုကော်လပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ လယော်ခတ အတ ော်ွား က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သူမ ွားမှ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော် မမ ွားသန္တှောလှု ော်၊ ကိုထနော်ွားစီ၊ ကိုခအ

န္ှ ော်

ခဒေါ်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွား၊ ဦွားပို

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ပ ဉော်ခထ
၁၁၀၅

ခအ

ော်ဦွား

က ်း

၂၈

ဦ်းဝ

၁
၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
၂၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
အရ ော်သ ်း
၂၁

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို လိုကော်လပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ လယော်ခတ အတ ော်ွား က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သူမ ွားမှ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော် မမ ွားသန္တှောလှု ော်၊ ကိုထနော်ွားစီ၊ ကိုခအ

န္ှ ော်

ခဒေါ်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ပ ဉော်ခထ
၁၁၀၆

ပို

က ်း

၃၃

ဦ်းတငော် ငော််း

၁
၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
၂၁ ဖအ ကော်တဘ
ှိို
အရ ော်သ ်း
၂၁

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို လိုကော်လပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ လယော်ခတ အတ ော်ွား က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သူမ ွားမှ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော် မမ ွားသန္တှောလှု ော်၊ ကိုထနော်ွားစီ၊ ကိုခအ

န္ှ ော်

ခဒေါ်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ပို

ဦ်းတငော်ဖအ ငော်

၁-ဖအ ကော်တဘ
ှိို -၂ ၁-ဖအ ကော်တှိို
အရ ော်သ ်း
၀၂၁
ဘ -၂၀၂၁

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ဉ်ဖထ ငော်ဖက ်းရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ပ ဉော်ခထ

ော်ဦွား၊ ဦွားပို

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁ ရကော်ခနို့၊ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၁၀၇

ော်ဦွား၊ ဦွားပို

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ

ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍

ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို လိုကော်လပစော် တော် ခသ ခကက

ော် ခဒေါ်ပိုမှ က ညော်ဆထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှက

ခသဆိုွား သညော်။
ခအ ကော်တိုဘ လ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ၃၆၉ တပော်ရ ော်ွားမှ ဗ ှူဟ မှှူွား ဗိုလော်မှှူွားခက ော်ဝ ော်ွားထနော်ွားန္ှ ော်အေြို့မှ
အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခက

မိုွားစစော်ခက ွားရွ
၁၁၀၈

တ ော်လ ော်ွားခအွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

အခနှောကော်ဘကော်ရှ

ခ ါ ော်လမော်ေူွား

ခရွှေကူ

က

ော်

ခတ အတ ော်ွား

ော်ွားဆရ ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားကို မိုွားစစော်ခက ွားရွ ၌

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ထိုအ နော်ကတညော်ွားက ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားန္ှ ော်အဆကော်အသယော်မရရှခတ ခကက
ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားကို အဆိုပါခက ွားရွ အခနှောကော်ဘကော်ရှ ခတ အတ ော်ွားသိုို့ ခ ေါ်ခဆ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခသ ခကက
ရိုပော်အခလ

ော် ဦွားတ ော်လ ော်ွားခအွားမှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားကိုလညော်ွား ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွားမရှခကက

၃
၁၁၀၉

စနော်ပို

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

၂၁

ော်ပေ ွား၊ ကိုခအ

နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော် ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပ ဉော်ခထ

ော်ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော်အတကော် ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ အပါအဝ ော်

အနီွားနှောွားရှ ခက ွားရွ မ ွားမှ ခဒသ မ ွားမှ တမော်ွားခရှ

ဘ

ော်ဖမ ော်စိုွား ( )

ကိုခအ

၃
က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ယ ော်ွားခနို့နနကော်ပို ော်ွားက

ော်ခနကကရပပီွား အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ စစော်သ ွားမ ွားဖပနော်လညော်

ပပီအထ ော်န္ှ ော် န္ှောွားစ ခကျွွားရနော် ခနအမော်သိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ ပစော်သတော်

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ခအ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ော်ဖမ ော်စိုွားန္ှ ော် ဦွားစနော်ပိုတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ

ဝမော်ွားလ ွားခမှ ကော် ို ော်ွားက ဦွားခ ါ ော်ွားမ ွားကို

ထကော်

၁၁၁၀

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားတ ော်လ ော်ခအွား၏

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်က

ော်ပေ ွား၊ ကိုခအ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ော်ဖမ ော်စိုွားန္ှ ော် ဦွားစနော်ပိုတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ

ဝမော်ွားလ ွားခမှ ကော် ို ော်ွားက ဦွားခ ါ ော်ွားမ ွားကို

နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော် ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပ ဉော်ခထ

ော်ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော်အတကော် ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ အပါအဝ ော်

အနီွားနှောွားရှ ခက ွားရွ မ ွားမှ ခဒသ မ ွားမှ တမော်ွားခရှ
ထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ယ ော်ွားခနို့နနကော်ပို ော်ွားက

ော်ခနကကရပပီွား အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ စစော်သ ွားမ ွားဖပနော်လညော်

ပပီအထ ော်န္ှ ော် န္ှောွားစ ခကျွွားရနော် ခနအမော်သိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ကိုခအ

၃
၁၁၁၁

ခအ

ော်ပေ ွား

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ခငော်ဦ်း

စစော်ကင
ှိို ်းော်

၂၁

၃
ခက ော်ခေ

နို့ော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁
၄

၁၁၁၃

သိုတခအ

ော်

က ွား

၂၁

ဦွားခရ

နော်ရွယော်၍ ပစော်သတော် ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပ ဉော်ခထ

ော်ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော်အတကော် ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ အပါအဝ ော်

အနီွားနှောွားရှ ခက ွားရွ မ ွားမှ ခဒသ မ ွားမှ တမော်ွားခရှ

၂၁

၁၁၁၄

ခအ

ော်ခက ော်ခက ော်

( ) ခအ

ော်ခအ

ော်

၆
က ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ေိုဝ ော်တပော်ခက ွားရွ

ယော်ခရွားအေြို့

ဝကော်လကော်

စစော်ကင
ှိို ်းော်

အမှတော် (၇)၊
ော်ွားသ Date လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်
ါွားရ ဖပညော်ရပော်ကကော်

ထနော်ွားခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ခဒသ က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ ခဒသ လူ ယော် ကိုခက ော်ခေ

နို့ော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက
ခရစကက

ဖကွ်း

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝကော်လကော် PDF တပော်ေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ ခဒသ လူ ယော် ကိုခက ော်ခေ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

နို့ော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လှညော်ွားကူွားပမ ြို့နယော်၊ ရပော်သ ရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော် ပရဟတသမ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ
ပရဟတသမ
း းွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ရပော်သ ရပော်ကကော်

လှညော်ွားကူွား

ရနော်ကိုနော်

ကိုခအ

ော်ခက ော်ခက ော် ( ) ခအ

ော်ခအ

ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၄

ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် စစော်ခကက ခရွား၌ အလနော်အမ ော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ဖ
ကိုခအ

ော်ခက ော်ခက ော်မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၆ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

၆
၁၁၁၅

ော်ခနကကရပပီွား အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ စစော်သ ွားမ ွားဖပနော်လညော်

ပပီအထ ော်န္ှ ော် န္ှောွားစ ခကျွွားရနော် ခနအမော်သိုို့ဖပနော်လ ကကရ မှ ပစော်သတော်

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

တကကသိုလော်က
း းွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ယ ော်ွားခနို့နနကော်ပို ော်ွားက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက

ခဒသ က က

၄ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ း ခးး

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ော်ဖမ ော်စိုွားန္ှ ော် ဦွားစနော်ပိုတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ

ဝမော်ွားလ ွားခမှ ကော် ို ော်ွားက ဦွားခ ါ ော်ွားမ ွားကို

ထကော်

၁၁၁၂

ော်ပေ ွား၊ ကိုခအ

၆ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

၂၁

ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ခနအမော်မ ွားခပေါ် က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ
အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားထနော်ွားခအ

ော်ွားခကက

ော်

ော်မှ လကော်နညော်ကကီွားက ညော်စထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ကခလွား

န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရှစော်ဦွား ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွားသရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၆ ရကော်ခနို့၊ ညခန ၅ နှောရီအ နော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊
၆
၁၁၁၆

သနော်ွားခေ ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ က ှူရှ ော်ဆရ

လမို ော်ွားခက ွားရွ

၂၁

ခတ

ော်ကနော်ခက ွားရွ အို

ပော်စို၊ က ော်ွားခက ွားရွ

ခတ
မတတရ

မန္တခလွား

ော်ကနော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ က ော်ွားခက ွားရွ မှ ထူွား ျွနော်ခအ

ော်ပည ခရွားခဘ ော်ဒါကို တညော်ခထ

ော်သူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်

က ှူရှ ော်ဆရ ဦွားသနော်ွားခေ ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ မတတရ ပမ ြို့အဝ ော်စစော်ခဆွား တော်၌
ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ပပီွား ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို လမို ော်ွားခက ွားရွ အနီွား၌ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား
၁၁၁၇

ခေ ော်မ ွားထနော်ွား ( )
ခပါကော်စီ

၈
က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ဆို ော်ကယော်ဖပ ော်
ဆရ

ော်ပမ ြို့တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားက

ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ (PDF)၏ အေြို့ဝ ော်ဟူခသ သသယဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အ ော်ွားတနော်ခက ွားရွ

ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

န္ှစော်အရွယော် ကိုခေ ော်မ ွားထနော်ွား ( ) ခပါကော်စီသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
ည ၈ နှောရီဝနော်ွားက ော်၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

၁၁၁၈

ခက ော်ဟနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ရခသ အသကော် ၂၅
ရခသ ခကက

ော် ယ ော်ွားခနို့

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ွားထနော်ွား ( ) ခပါကော်စီသညော် ထီွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊

အ ော်ွားတနော်ခက ွားရွ တ ော် ဆို ော်ကယော်ဖပ ော်ဆို ော်ေ ော်ထ ွားသူဖေစော်ခကက
၉

ော်ွား
ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ စဖပ ၆ မို ော်ခက ွားရွ တ ော် ရကခ ယူရနော်
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော်သတော်ဖေတော် ရ

စဖပ ၆ မို ော် ခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

ဖပနော်လ ခသ စစော်ခဘွားခရှ

ော် ညီအစော်ကိုန္ှစော်ဦွား ဖေစော်ကကသညော် ဦွားခက ော်ဟနော်ွားန္ှ ော် ကိုခဒါမနစော်တိုို့ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ပစော်သတော် ရ ဦွားခက ော်ဟနော်ွားမှ က ဆိုွားသ ွား ပပီွား
ကိုခဒါမနစော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ တညော်ပ ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ သနော်ွားခတ ခက ွားရွ တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၉
ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက ခက ွားရွ စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားသပတော်စစော်ခကက

၉
၁၁၁၉

က ွား

သနော်ွားခေ ော်

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခတ လမော်ွားတ ော်ပစော် တော်
သတော်ဖေတော် ရ

သနော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားကို ဦွားခဆ

ော်ခနသူ

တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ရွ သ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ အ ော်အ ွားအမ ွားအဖပ ွားဖေ ော်
လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ရိုကော်န္ှကော်စစော်ခဆွား ပပီွားခနှောကော် လကော်ထတော် တော်ပပီွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် တ ော်၍
ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ လမော်ွားတ ော် ဆို ော်ကယော်ခဆ

ော်သညော်အတကော် ဆို ော်ကယော်ခပေါ်မှ

ဖပ တော်က သ ွားခသ ကိုသနော်ွားခေ ော်ကို ထကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆိုက ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၂ နှောရီ နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ော်ဖေှူပမ ြို့နယော်၊
၁၁၂၀

ဝ ော်ွားထကော်ခက ော်
( ) ကိုထကော်

၁၀
က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမ ွားသ ွားဒီမို

၁၀ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ ကခရစီအေြို့
၂၁

ကသ ကကီွားခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်ခသ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီဝ ော် (NLD)မ ွားဖေစော်ကကသညော်
ကသ ကကီွားခက ွားရွ ၊

ကသ ကကီွားခက ွားရွ ၊

ပ ော်ဖေှူ

မခကွား

းိုပော် (NLD)

ကိုဝ ော်ွားထကော်ခက ော် ( ) ကိုထကော်၊ ကိုစိုွားလ ော်ဦွားန္ှ ော် ကိုသနော်ွားလ ော်ဖမ ော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွား ခသ ခကက

ော် ကိုဝ ော်ွားထကော်ခက ော်မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

န္ှစော်ဦွားမှ ဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ရိုကော်န္ှကော်၍ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက ခသ

၁၁၂၁

သီဟခအ

ော်

က ွား

၁၁

ဦွားလ ော်ွားထနော်ွား

၁၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်အမ ွားသ ွား
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ လိုွားခေ ခက ွားရွ တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀

နှောရီ နော်ို့က ခရ ော်ဘ အလိုပော်ရိုတစော် ိုကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍

၁၀
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခရ ော်ဘ အလိုပော်ရို

လိုွားခေ ခက ွားရွ

ခက ခသ

ော်ွား တနသသ ရီ

၂၁

ပစော် တော် ခသ ခကက
န္ှစော်အရွယော် ခမ
ထိုို့ဖပ ော် ခမ

ော် အဆိုပါအလိုပော်ရိုတ ော် ေ

ော်သီဟခအ

ော်သီဟခအ

ော်န္ှ ော်အတူ အလိုပော်ကူညီလိုပော်ကို ော်ခနသညော် အသကော် ၁၁

ော်မှ ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်၏ ေ

အလိုပော်လိုပော်ကို ော်ခနသညော် ခက ွားရွ သ ွား ၂၀ ဦွားကိုလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခကက
ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

၁၁၂၂

ခထ

ော်လနော်မ နော်

က ွား

၂၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

အသကော် ၂၉ န္ှစော်အရွယော် ခထ

၁၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ေလမော်ွားထ ော်ွားရူွားစ နော်ွားအ
နီွား

သူေယော်ခက ွားရွ

ေလမော်ွား

ော်ွား

၁၁၂၃

ခးး

ော်ခနမ

က ွား

၃၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် လမော်ွားခဘွား၌ ခတြို့ရှရခကက

၁၁၂၅

အသကော်ပို ော်

ေ ော်ကိုလှု ော်

မ

အသကော် ၂၉ န္ှစော်အရွယော် ခထ

၁၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

က ွား

၁၁-ခအ ကော်တို

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဘ -၂၀၂၁

၁၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ေလမော်ွားထ ော်ွားရူွားစ နော်ွားအ
နီွား

သူေယော်ခက ွားရွ

ေလမော်ွား

ော်ွား

ဟသသ တ
အရပော်သ ွား

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွားတ

ော်ခနခမ တိုို့ကို
ော်ွားမ ွားကို ခအ ကော်တိုဘ လ

ော်လနော်မ နော်တ ော် မ ကော်လိုွား၌

ော်ခနခမ တ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ

ော်ွား သရှရသညော်။
ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ ြို့နယော်၊ သူေယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ော်လနော်မ နော်န္ှ ော် အသကော် ၃၄ န္ှစော်အရွယော် ဆလို ော်ွားခထ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ ပစော်သတော် ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ
၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် လမော်ွားခဘွား၌ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခထ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဆလို ော်ွားခထ

၁၁
၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။ ခထ

ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဆလို ော်ွားခထ

ခလွား ကော်ကို ခတြို့ရှရခကက

၁၁၂၄

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ ြို့နယော်၊ သူေယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ော်လနော်မ နော်န္ှ ော် အသကော် ၃၄ န္ှစော်အရွယော် ဆလို ော်ွားခထ

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်
ဆလို ော်ွားခထ

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ ပစော်သတော် ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ

ခလွား ကော်ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ခနခမ တိုို့ကို
ော်ွားမ ွားကို ခအ ကော်တိုဘ လ

ော်လနော်မ နော်တ ော် မ ကော်လိုွား၌

ော်ခနခမ တ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဟသသ တပမ ြို့တ ော် ဗိုွားခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား သညော်အတကော် အ သပူပမ ြို့နယော်မှ မအသကော်ပို ော်မှ
ယော်ရီလမော်ွား

အ သပူ

ဧရ ဝတီ

ော်က ဆိုွားသညော်

လိုခ ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား၏ ေမော်ွားဆီွားစစော်ခဆွားဖ
စစော်ခကက ခရွား၌ ခသဆိုွား သ ွား ဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ခည
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဖေစော်သူ ကိုလ ော်ွားထနော်ွားမှ လညော်ွား က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား အဆိုပါအလိုပော်ရိုတ ော်

အိုဥော်ဆညော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော်ခသ ခကက

ော်ကို ော်ွားခက ွားရွ တ ော်

ော် လယော်ထနော်ခနသညော်

ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ အိုဥော်ဆညော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ကိုေ ော်ကိုလှု ော်မှ လကော်နကော်ကကီွားက ညော် ထမှနော်ပပီွား
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၁၁၂၆

မ ော်ွားမ ော်ွားစိုွား

က ွား

၃၃

ဦွားစိုွားပို ော်

၁၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၇
ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

Air KBZ ခလခကက
ခလခကက
အ ော်

ော်ွား

ော်နီယ

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

ရနော်ကိုနော်

သနော်ွားန္ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ခအ ကော်တိုဘ

ခလခကက

ော်ွားအ ော်

ော်နီယ ကိုမ ော်ွားမ ော်ွားစိုွားသညော် က နော်ွားမ ခရွားမခက

ရကော်ခနို့တ ော် အ ော်ွားစနော်ခထ

၁၂
၁၁၂၇

ော်ွားလို ော်ွားမှ ခလယ ဉော်တစော်စီွား၏ Pitot tube အတ ော်ွား သစော်ရွကော်မ ွား

ထညော်သ ော်ွား သညော်ဖေစော်စဉော်န္ှ ော် ဆကော်စပော်၍ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စပော်စေမော်ွားဆီွားဖ
ော်တ ော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

လမော်ွားတ ော် ပစော်သတော် ရ က ော်ွားမနော်ခတ ော်ခက ွားရွ

ခ

ော်ွားဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွား

ရခသ

ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၇

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်ွားခသ ခကက

ော်ွားဦွားပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားမနော်ခတ ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ဦွားသနော်ွားန္ို ော်သညော် ခနအမော်ရှ သစော်ပ ော်အ ွား ိုတော်ရနော် သစော် ိုတော်သမ ွားကို သ ွားခရ ကော်ခ ေါ်ယူစဉော် လမော်ွား၌
ပ ှူခစ ထီွားအေြို့၏ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွားကို

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ဟ ွား ါွားပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ တစော်လနီွားပါွားကက ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော်ထ ွားသညော်
၁၁၂၈

ရို လော်က ှူ

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ကိုရို လော်က ှူွားသညော် စစော်ခကက ခရွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

၁၂ ခအ ကော်တိုဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဟ ွား ါွား

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော်

ဟ ွား ါွားပမ ြို့၊ န္ှီွားရ လနော်သ ရော်ရပော်ကကော်၌ တိုကော်ပဖေစော်ပ ွားရ ကိုရို လော်က ှူွားအပါအဝ ော် လူ ယော် ါွားဦွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ သသယဖေ ော် ေမော်ွားဆီွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၁၂၉

ပို ော်ေ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃

ခလ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခလ

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် ရွ

မ ွားမှ

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သိုို့ ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား အဆိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထကော် နော်တ ော် ရွ ဖပ ော်၌ရှခနသညော်
ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ ကိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပို၊ ဦွားသ ခဆ၊

ကိုခဆလှု ော်ဦွားန္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် ကို ပော်ဖပ ွား တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၁၃၀

သ ခဆ

က ွား

၅၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃

ခလ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခလ

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် ရွ

မ ွားမှ

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သိုို့ ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား အဆိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထကော် နော်တ ော် ရွ ဖပ ော်၌ရှခနသညော်
ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ ကိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပို၊ ဦွားသ ခဆ၊

ကိုခဆလှု ော်ဦွားန္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် ကို ပော်ဖပ ွား တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၁၃၁

ပော်ဖပ ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃

ခလ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခလ

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် ရွ

မ ွားမှ

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သိုို့ ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား အဆိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထကော် နော်တ ော် ရွ ဖပ ော်၌ရှခနသညော်
ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ ကိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပို၊ ဦွားသ ခဆ၊

ကိုခဆလှု ော်ဦွားန္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် ကို ပော်ဖပ ွား တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၁၃၂

ခဆလှု ော်ဦွား

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃

ခလ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခလ

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ော် ရွ

မ ွားမှ

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သိုို့ ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား အဆိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထကော် နော်တ ော် ရွ ဖပ ော်၌ရှခနသညော်
ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ ကိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပို၊ ဦွားသ ခဆ၊

ကိုခဆလှု ော်ဦွားန္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားသညော် ကို ပော်ဖပ ွား တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊
၁၁၃၃

မ ော်ွားသနို့ော်

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၃

ခလ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခလ

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားဖပညော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက

ရွ သ ွား ါွားဦွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

၁၁၃၄

သမို ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

အရ ခတ ော်တ လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ပော်ေြို့ဝ ော်

ရ

မ ွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ရွ သ ွား ါွားဦွားမှ ကိုမ ော်ွားသနို့ော်၊ ဦွားပို၊ ဦွားသ ခဆ၊

ကိုခဆလှု ော်ဦွားန္ှ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက
၁၅

ော် ရွ

ခကက ကော်လနို့ော်၍ ရွ ဖပ ော်သိုို့ ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား အဆိုပါတပော် ခက ွားရွ မှ ဖပနော်ထကော် နော်တ ော် ရွ ဖပ ော်၌ရှခနသညော်
ော်ွားသညော် ကို ပော်ဖပ ွား တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၌ အရ ခတ ော်
အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို (ARA) မှ ကိုသမို ော်ွားန္ှ ော် ကိုဗဟနော်ွားတိုို့သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရပပီွားခနှောကော် ခနရ တ ော်ပ ော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

၁၁၃၅

ဗဟနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၅
ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ပော်ေြို့ဝ ော်

ခက

၁၁၃၆

န္ို ော်ထူွားလ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၅
ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၌ အရ ခတ ော်

အရ ခတ ော်တ လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

အရ ခတ ော်

ရ

စစော်ကို ော်ွား

ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို (ARA) မှ ကိုသမို ော်ွားန္ှ ော် ကိုဗဟနော်ွားတိုို့သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရပပီွားခနှောကော် ခနရ တ ော်ပ ော် ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားသ ွား၊

ရနော်ကိုနော်ခဆွား

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော်

တကကသိုလော်

ေလမော်ွား

၂၊ ခဆွားမှှူွား၊

ော်ွား

ော်ွားအမ ွားသ

ော်ွားအမ ွားသ ွားတပော်မခတ ော်၏ ခဆွား
ခက

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေလမော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
နတ ော် တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ

ော်ွားသ ွား ကိုန္ို ော်ထူွားလ ော်ကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ပစော်သတော် ခကက

ော်ခနခသ ရနော်ကိုနော်ခဆွားတကကသိုလော် ၂
ော်ွား သရှရသညော်။ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့တ ော်

လိုပီွားရပော်ကကော်၌ ကိုန္ို ော်ထူွားလ ော်၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

းွားတပော်မခတ ော်
၏ ခဆွား

န

ရခသ ခနဖပညော်ခတ ော်၊ ပိုဗဗသီရပမ ြို့နယော်၊ ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ

ကိုခက ော်ဆနော်ွားဦွားသညော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၁၃၇

ခက ော်ဆနော်ွားဦွား

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ ခအ ကော်တိုဘ

၁၂ န္ိုဝ ော်ဘ

၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားမှ
ဒါဏော်ရ မ ွားဖေ ော်က ဆိုွား

ကိုခက ော်ဆနော်ွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ပိုဗဗသီရ

ခနဖပညော်ခတ ော်

ပိုဗဗသီရပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ထိုွားဘိုရစနော်ွားကို ဖပနော်လညော်လွှခဖပ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
မ ွားခဆ

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ော်ွား၍ အမှုေ ော် သညော်။ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ကိုခက ော်ဆနော်ွားဦွားကို ပိုဗဗသီရပမ ြို့နယော်တရ ွားရိုွား၌ ရိုွားထိုတော်စစော်ခဆွား ပပီွားခနှောကော် စစော်ခကက ခရွားသိုို့ ခ ေါ်ခဆ
ထပော်မစစော်ခဆွားရ မှ က ဆိုွားသ ွား ဖ

၁၁၃၈

၁၆
ပ ဉော်ခထ

ော်ခက ွားရွ

ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်၍

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေကူတစိုခက ွားရွ မှ ကိုမ ွားခဆကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် လကော်နကော်မ ွားကို ော်ခဆ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် ရွ ခတ ော်စစော်ခကက ခရွား၌ န္ှစော်ပတော်နီွားပါွားကက စစော်ခဆွား ပပီွား

ော်ထ ွားသညော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့တပော်စထ ွားသညော်
ပ ဉော်ခထ

ော်ခက ွားရွ ၌ တခနို့လိုွား ရိုကော်န္ှကော်၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် က ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၁၁၃၉

၁၁၄၀

ေူလို ော်ဆနော်ွား

လပော် ျွြို့

မ

က ွား

၇

၅၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွားနှောွားနနော်ွား

၁၆-ခအ ကော်တိုဘ - ၁၆-ခအ ကော်တို
၂၀၂၁

၁၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ဘ -၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

၁၆
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခတ

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

ော်ယ တအတ ော်ွား

မတူပီ

လကော်နကော်ကကီွားက

ော်ွား

ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ခတ

ော်ယ တတစော်လိုွားခပေါ်ကို က ခရ ကော်ခပါကော်က ခသ ခကက

တအတ ော်ွားရှ အသကော် ၆ န္ှစော်အရွယော် မေူလို ော်ဆနော်ွားမှ ခသဆိုွား ရဖ

လမော်ွားခပေါ်တ ော်မို ော်ွားန ော်ွား

မတူပီ

မ

ော်ွား

ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် မတူပီပမ ြို့မှ ဦွားလပော် ျွြို့သညော် ဝါဥခ သ ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်၏တပော်မှ
ခထ

ော်ထ ွား သညော် မို ော်ွားန ော်ွားမ ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ ခရကကညော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊
၁၁၄၁

တိုွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၆
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ေီွားဖေှူပ ော်ခက ွားရွ အနီွားတစော်ဝိုကော်န္ှ ော် ခတ ခတ
ခတ အတ ော်ွား

ခရွှေခက

ော်ွားခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

၎ ော်ွားတိုို့ဖပနော်လညော်ထကော်
သတော်ဖေတော်ဖ
ရိုပော်အခလ

ော်မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား

နော်တ ော် ခဒသ မ ွားမှ ခတ အတ ော်ွား ရှ ခေမှုမ ွားဖပ လိုပော် ရ

ော်ွား ထ ွားရသညော် မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေခက
ော်ွားမ ွားကို ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုကတိုွား အပါအဝ ော် အရပော်သ ွား ါွားဦွား၏

၁၁၄၂

အကကီွားခက

ော်

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ မှ ကိုအကကီွားခက

၂၆
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခဆွားရို

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

၂၁

ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုအကကီွားခက

၁၁၄၃

ခဝပေ ွားသူ ( )
ခဝကကီွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

တကော် ကလှုပော်
ရှ ွားသူ

ော် ူပမ ြို့၊ ခတ

ော်ွားခကက

ော်ပို ော်ွားတို ော်ွားစစော်

ော် ဒဏော်ရ ဖပ ော်ွားထနော်စ ရရှ ဖ

ခတ

ော် ူ

ပ ူွား

ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န ပော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားဖ

ကိုခဝပေ ွားသူ ( ) ခဝကကီွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်သညော် ေနီွားဖေစော်သူန္ှ ော်စက ွားမ ွားရနော်ဖေစော်ခန နော် စစော်သ ွား သိုွားဦွား

ခရ ကော်ရှလ ပပီွား တစော်နှောရီခက ော်ကက ရိုကော်န္ှကော်ဖ
ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

၂၁

ော်သညော် စစော်သ ွားမ ွား၏

ော်ွား ရပပီွား ၁၀ ရကော်အကက ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား ရခသ ခကက

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။ ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ခတ

ော် ူပမ ြို့၌

ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် ခဒသ လူ ယော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုခဝပေ ွားသူ ( ) ခဝကကီွားန္ှ ော် ကိုရစော် ကော်စိုွားတိုို့ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ေမော်ဆီွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဖေှူပမ ြို့နယော်၊ ဧကနခက ွားရွ အိုပော်စို၊
၁၁၄၄

ကကညော်သနော်ွား

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၁

ဝကော်ခ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ဝကော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ခရဖေှူ

တနသသ ရီ

၂၁

ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၇၀

ခက ော်အရွယော် ဦွားကကညော်သနော်ွားကို ခနအမော်၌ ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခကက
ခဖ ခထ ကော်တ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားကကညော်သနော်ွားသညော်

ရပပီွား ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ရကော်ခနို့တ ော် လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွားကို ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ကကကီွားခက ွားရွ မှ သ ွားအေ

၁၁၄၅

ခက

ော်ွားသီဟ

က ွား

၂၁

ဦွားတ ော်ထနော်ွား

၂၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွားတ ော်ထနော်ွားန္ှ ော် ကိုခက

၂၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကကကီွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွားသီဟတိုို့သညော်

ပော်သ ော်ွားရစ နော်ွားမှ ရ ါွားဦွားက

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်၍ ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
အကူအညီခတ

ော်ွား လ ခသ ခကက

ော်

သ ွားအေ န္ှစော်ဦွားကို လမော်လညော်၍ အကူအညီခတ
ပစော်သတော် ခကက

ော်ရနော် ဆို ော်ကယော်

ပော်သ ော်ွားရစ နော်ွားသိုို့သ ွားစဉော် လမော်ွား၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
ော်ွား ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ အဆိုပါ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခသနတော်ဖေ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ကကကီွားခက ွားရွ မှ သ ွားအေ

၁၁၄၆

တ ော်ထနော်ွား

က ွား

၄၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွားတ ော်ထနော်ွားန္ှ ော် ကိုခက

၂၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကကကီွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

အကူအညီခတ

ော်ွား လ ခသ ခကက

က နော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၀
ခးခအ ကော်တို အရပော်သ ွား

ော်

ပော်သ ော်ွားရစ နော်ွားမှ ရ ါွားဦွားက
ော်ရနော် ဆို ော်ကယော်

ပော်သ ော်ွားရစ နော်ွားသိုို့သ ွားစဉော် လမော်ွား၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

သ ွားအေ န္ှစော်ဦွားကို လမော်လညော်၍ အကူအညီခတ
ပစော်သတော် ခကက

၁၁၄၇

ော်ွားသီဟတိုို့သညော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်၍ ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
ော်ွား ဖ

စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ

ခအ

ော်လ

မခကွား

ဘ ၂၁

ရသညော်။ အဆိုပါ

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခအ
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွား

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခသနတော်ဖေ ော်

ော်လပမ ြို့နယော်၊

စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ အနီွားကို အ ော်အ ွား ၃၀ နို့ော်ရှခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ခသနတော်မ ွားပစော်ခေ ကော်၍
ခရ ကော်ရှလ

ပပီွား စမော်ွားကခလွားခက ွားရွ မှ ဦွားက နော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉော်ကို ော်ပမ ြို့နယော်၊ ေလိုေိုခက ွားရွ ရှ

၁၁၄၈

ရထနော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

အစိုွားရခဆွားခပွား နော်ွားတ ော် တပော်စထ ွားခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် ၎ ော်ွားတိုို့တပော်စထ ွားသညော်

၂၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ေလိုေိုခက ွားရွ

စဉော်ကို ော်

မန္တခလွား

လမော်ွားကက ွားအတ ော်ွား ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် လမော်ွားမှ ွားဝ ော်လ သညော် ကကကော်ခ လိုပော်သ ွား လူ ယော် န္ှစော်ဦွားကို ရပော်တနို့ော် ို ော်ွားရ
မရပော်ခပွား၍ဟိုဆိုက ပစော် တော် ခသ ခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် တစော်ဦွားမှ ခနှောကော်ခစတ ော် က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်တစော်ဦွားမှ ထကော်ခဖပွားလတော်ခဖမ ကော်သ ွား ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမှ ကကကော်ခ လိုပော်သ ွား ကိုရထနော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခလ
၁၁၄၉

ခနခနဝ ော်ွားထကော်

က ွား

၄၀ +

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

လကော်ဘကော်ရညော်ဆို ော်အ
တ ော်ွား

ပန္ဒလခက ွားရွ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ခဒသ ဦွားခနခနမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ဦွားအိုနော်ွားနီမှ ခဆွားရို၌

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ခဒသ သိုွားဦွားလညော်ွား က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား စိုွားရမော်ရသညော်

အခဖ အခနရှခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခလ
၁၁၅၀

အိုနော်ွားနီ

က ွား

၅၀ +

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

လကော်ဘကော်ရညော်ဆို ော်အ
တ ော်ွား

ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊ ပန္ဒလခက ွားရွ ရှ

လကော်ဘကော်ရညော်ဆို ော်အတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်၍

ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊ ပန္ဒလခက ွားရွ ရှ

လကော်ဘကော်ရညော်ဆို ော်အတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်၍
ပန္ဒလခက ွားရွ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ခသနတော်ဖေ ော် ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ခဒသ ဦွားခနခနမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ဦွားအိုနော်ွားနီမှ ခဆွားရို၌

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ခဒသ သိုွားဦွားလညော်ွား က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား စိုွားရမော်ရသညော်

အခဖ အခနရှခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ ကထူွားမခက ွားရွ တ ော်
၁၁၅၁

၁၁၅၂

၁၁၅၃

ခအွားမ ော်ွား

စော်စမော်ွားခမ

က ွား

ော် ( )

ေိုွားသ ွား

မ ွားဝ ော်ွား ( )
ဗိုလော်ခပါကော်စီ

က ွား

က ွား

၂၀

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ရမော်ွားသမော်ွားပစော် တော် ဖ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ကထူွားမခက ွားရွ

ကကကော်ဆူကနော်ခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အ ော်ွားပကော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ခဒသက က

ခအ ကော်တိုဘ ယော်ခရွားတပော်ေြို့
၂၁

ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ခ ွားဝယော်ထကော်လ သညော်
ော်ွား

သရှရသညော်။

၂၂

၂၂

ော်ွားခကက

ကကကော်ဆူကနော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအွားမ ော်ွားသညော် ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ဝ ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွားပတော်ခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကို စော်စနော်ွားခမ
ေိုွားသ ွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော် ( )

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ဘိုနော်ွားကကီွားခက
ော်ွား

ော်ွားအတ

ဖမ ော်ွားမူခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ အရ ခတ ော်ခတ ော်လှနော်ခရွားအ ော်အ ွားစို (Ayadaw Revolutionary Alliance)၏
စ နော်ွားန္ှစော် ိုကို ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ မီွားရှုြို့ ပပီွားခနှောကော် ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားအတ ော်ွား တမော်ွားခရှ

ခဒသ က ကယော်ခရွားတပော်မှ အေြို့ဝ ော် ကိုမ ွားဝ ော်ွား ( ) ခပါကော်စီကို ခတ၍ ပစော်သတော် ခကက

ော်ခနသညော်
ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ပလို ော်ွားခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော်
၁၁၅၄

ခအ

ော်စသူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

အနီွားအနှောွားခက ွားရွ မ ွားသိုို့ က ော်ွားလှညော်ခနစဉော် မို ော်ွားဆတိုကော် ိုကော်ဖ
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပလို ော်ွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ရကော်ခနို့တ ော် ပလို ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုခအ
ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်စသူန္ှ ော် ကိုခေ ော်၊ ခဘ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂

ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ဒဏော်ရ ရရှထ ွားခသ ကိုခေ ော်ကို ထကော်ခဖပွားခနစဉော် လိုကော်လေမော်ွားဆီွား၍

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ပလို ော်ွားခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော်
၁၁၅၅

ခေ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

အနီွားအနှောွားခက ွားရွ မ ွားသိုို့ က ော်ွားလှညော်ခနစဉော် မို ော်ွားဆတိုကော် ိုကော်ဖ
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပလို ော်ွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ရကော်ခနို့တ ော် ပလို ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုခအ
ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်စသူန္ှ ော် ကိုခေ ော်၊ ခဘ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂

ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ဒဏော်ရ ရရှထ ွားခသ ကိုခေ ော်ကို ထကော်ခဖပွားခနစဉော် လိုကော်လေမော်ွားဆီွား၍

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ပလို ော်ွားခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော်
၁၁၅၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

အနီွားအနှောွားခက ွားရွ မ ွားသိုို့ က ော်ွားလှညော်ခနစဉော် မို ော်ွားဆတိုကော် ိုကော်ဖ
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပလို ော်ွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ရကော်ခနို့တ ော် ပလို ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုခအ
ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်စသူန္ှ ော် ကိုခေ ော်၊ ခဘ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂

ော်ညခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ဒဏော်ရ ရရှထ ွားခသ ကိုခေ ော်ကို ထကော်ခဖပွားခနစဉော် လိုကော်လေမော်ွားဆီွား၍

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော်

၁၁၅၇

သနော်ွားတ ော်

က ွား

၄၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

လယော်က ော်ွားအတ ော်ွား

ဗအိုွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားတ ော်မှ လယော်ခတ အတ ော်ွားခရသ ော်ွားခနစဉော် ပစော်သတော်

ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ ခနအမော်၌ရှခနစဉော် ပစော်သတော်
ရဖ

ဖမဝ ော်ွား

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁

၂၂
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဗအိုွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

က ဆိုွားသ ွား ခကက

နနော်ွားလ ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁

ရဖ

၁၁၆၁

၁၁၆၂

ခေ ော်န္ို ော်ခ ွား

ယော်ခလွား

မ ွားထနော်ွား

က ွား

က ွား

က ွား

၃၅

၂၅

၃၀

ဦွား

ော်ခမ

ော်ဖမ ော်

ဦွားတ ော်ခမ

ော်ဝ ော်ွား

ဦွားသနော်ွားညနို့ော်

၂၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ရဖ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဗအိုွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

၂၁
၂၃
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁
၂၃
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ော်ွားဖေစော်ပပီွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ဗအိုွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၄၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုသနော်ွားတ ော်၊

အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားန္ှ ော် အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ကိုနနော်ွားလ ော်တိုို့မှ က ညော်ထမှနော်ပပီွား
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားတ ော်မှ လယော်ခတ အတ ော်ွားခရသ ော်ွားခနစဉော် ပစော်သတော်

ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ ခနအမော်၌ရှခနစဉော် ပစော်သတော်

၂၃

ရဖ

ော်ွားဖေစော်က ကိုနနော်ွားလ ော်မှ ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက

ပစော်သတော်

၁၁၆၀

ော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၄၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုသနော်ွားတ ော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားတ ော်မှ လယော်ခတ အတ ော်ွားခရသ ော်ွားခနစဉော် ပစော်သတော်

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော်

၁၁၅၉

ော်ွားဖေစော်ပပီွား

အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားန္ှ ော် အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ကိုနနော်ွားလ ော်တိုို့မှ က ညော်ထမှနော်ပပီွား
ဦွားဖမဝ ော်ွားမှ ခနအမော်၌ရှခနစဉော် ပစော်သတော်

၂၂

ရဖ

ော်ွားဖေစော်က ကိုနနော်ွားလ ော်မှ ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ဗအိုွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက

ပစော်သတော်

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော်

၁၁၅၈

ော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၄၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုသနော်ွားတ ော်၊

အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားဖမဝ ော်ွားန္ှ ော် အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော် ကိုနနော်ွားလ ော်တိုို့မှ က ညော်ထမှနော်ပပီွား

ပစော်သတော်

၂၂ ခအ ကော်တိုဘ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ဗအိုွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ပစော် တော် ခသ ခကက

ရဖ

ရဖ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား

ော်ွားဖေစော်က ကိုနနော်ွားလ ော်မှ ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားရ မှ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ကို ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား
ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုခေ ော်န္ို ော်ခ ွား၊ ကို ယော်ခလွားန္ှ ော်ကိုမ ွားထနော်ွားတိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ကို ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား
ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုခေ ော်န္ို ော်ခ ွား၊ ကို ယော်ခလွားန္ှ ော်ကိုမ ွားထနော်ွားတိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေစ ခရွားခက ွားရွ ကို ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား
ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုခေ ော်န္ို ော်ခ ွား၊ ကို ယော်ခလွားန္ှ ော်ကိုမ ွားထနော်ွားတိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့၊ ဥတတရရပော်ကကော်တ ော်ခနထို ော်သညော် လူ ယော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ
၁၁၆၃

ထကော်ခဝန္ို ော်

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၃
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ
တ ော်ပစော် တော် ရ

ကိုထကော်ခဝန္ို ော်န္ှ ော် ကိုသနော်ွားစိုွားဦွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့
ဥတတရရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ညခနပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ ော် ပစော်သတော် ခကက
၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် အဆိုပါလူ ယော်န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ပရဟတအေြို့တစော် ိုမှတစော်ဆ ော် အခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခအ ကော်တိုဘ လ

ော်ွားကို လ ယူရနော် သကော်ဆို ော်ရ မသ ွားစိုထ

ော်ွားကက ွားလ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့၊ ဥတတရရပော်ကကော်တ ော်ခနထို ော်သညော် လူ ယော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ
၁၁၆၄

သနော်ွားစိုွားဦွား

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားးော်ဆ

၂၃ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၃
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ
တ ော်ပစော် တော် ရ

ကိုထကော်ခဝန္ို ော်န္ှ ော် ကိုသနော်ွားစိုွားဦွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့
ဥတတရရပော်ကကော်

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ညခနပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ခတ လမော်ွားတစော်ခနရ တ ော် ပစော်သတော် ခကက
၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် အဆိုပါလူ ယော်န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ပရဟတအေြို့တစော် ိုမှတစော်ဆ ော် အခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခအ ကော်တိုဘ လ

ော်ွားကို လ ယူရနော် သကော်ဆို ော်ရ မသ ွားစိုထ

ော်ွားကက ွားလ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဟိုမမလ ော်ွားပမ ြို့တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက
၁၁၆၅

ခမန္ှ ော်ွားခအွား

မ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄-ခအ ကော်တိုဘ -၂ ၂၄-ခအ ကော်တို
၀၂၁

ဘ -၂၀၂၁

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော် မ ွားမှ တမော်ွားခရှ
ဆရ မ

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဟိုမမလ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခနသညော် သပတော်ခ ါ ော်ွားခဆ

ော် ကိုခက ော်ဝ ော်ွားစနော်၏ခနအမော်ကို

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ရ အ ဏ ေီဆနော်ခရွား လှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ၎ ော်ွား၏မရီွားဖေစော်သူ ခက
မခမန္ှ ော်ွားခအွားကို ပစော် တော်သတော်ဖေတော်သ ွား သညော်။

ော်ွားဆရ မ

၁၁၆၆

၁၁၆၇

၁၁၆၈

မူလမော်ွား

မ

ခေ ော်မ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

မ ော်ွားမ ော်ွားသူ ( )

က ွား

ဟ န

၆၀

၄၀

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွားထနော်ွားရှနော်

၂၄-ခအ ကော်တိုဘ -၂ ၂၄-ခအ ကော်တို
၀၂၁

၂၄ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၅ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ဘ -၂၀၂၁

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော် ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားပဗပမ ြို့အခဖ စိုကော် မရ ၄၂၂ မှ
အရပော်သ ွား

ရှမော်ွား

မိုွားပဗပမ ြို့ လူခနရပော်ကကော်မ ွားအတ ော်ွားသိုို့ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ခအ

ော်ခဖမဘိုနော်ွားကကီွားက

ော် အသကော် ၆၀

း ခးး

ော်ွားအခနှောကော်

ရွ သစော်ကိုနော်ွား

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ရွ သစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ရှ ယ

ော်ွားအတ ော်ွား၌ တထိုွား၍ခနထို ော်ခသ

အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခေ ော်မ ော်ွားထနော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့
ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား ခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ပပီွား ရွ န္ှ ော်မနီွားမခဝွားရှ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်၍ မီွားရှုြို့ ခကက

ော်ွားအခနှောကော်ဘကော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနသသ ရီပမ ြို့နယော်၊ အခရှြို့ခမ ော်တိုနော်ွားခက ွားရွ မှ NLD လူ ယော်အေြို့ဝ ော် ကိုမ ော်ွားမ ော်ွားသူ ( )

အမ ွားသ ွားဒီမို

ခအ ကော်တိုဘ ကခရစီအေြို့
၂၁

မိုွားပဗ

အရွယော် ခဒေါ်မူလမော်ွားမှ ဦွားခ ါ ော်ွားကို လကော်နကော်ကကီွားက ညော်စထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။

၂၄

၂၇

ခနအမော်အတ ော်ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

းိုပော် (NLD)

အခရှြို့ခမ ော်တိုနော်ွားခက ွားရွ
း

တနသသ ရီ

တနသသ ရီ

မိုဟမမဒော်ဟ နကို လရ ၅၅၇ တပော်ရ ော်ွားန္ှ ော် စစော်ေကော်ခရွားရ လိုခ ခရွားအေြို့မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့
ညအ နော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ဖ
ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော် ကိုမ ော်ွားမ ော်ွားသူမှ

ော်ွားသရှရသညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါ ော်ွားတညော်ပမ ြို့နယော်၊ ကက ြို့ပ ော်သ ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
၁၁၆၉

စော်ရှု ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၆

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ကက ြို့ပ ော်သ ခက ွားရွ

ခပါ ော်ွားတညော်

ပ ူွား

၂၁

ခမ

ော် စော်ရှု ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက

ပါဝ ော် ဖ

ော်ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခမ

ော် ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

စစော်အိုပော်စို၏သတ ော်ွားခပွားမှ တို ော်ကက ွား ဖ

၁၁၇၀

ခစ အယော်ခက ော်ခသ
း

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၆
ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

ော်ွားခကက

ော် ပစော်သတော်

ရဖ

နော်တ ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖေှူွားပမ ြို့နယော်တ ော် ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက ခည

ကိုမပဏီဝနော်ထ လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
မော်ွား

ော် စော်ရှု ော်ွားသညော် အ ဏ သမော်ွားမှုကို ဆနော်ို့က ော်ဆန္ဒဖပရ

ော်ခနရသူဖေစော်ပပီွား ခနအမော်ကို ခ တတဖပနော်လ

ဖေှူွား

ရ

ပ ူွား

ော်ပ ော်သ ခက ွားရွ မှ

ဖပနော်လ ခသ ကိုမပဏီဝနော်ထမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ခစ အယော်ခက ော်ခသ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ က ွားရပော် ို ော်ွားရ
မရပော်ခပွား၍ဟိုဆိုက ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရကကညော်ပမ ြို့နယော်၊

၁၁၇၁

ကိုသလ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၆

လကော်ခထ ကော်

ခအ ကော်တိုဘ ခက
၂၁

ော်ွားထို ော်

ဆရ ခတ ော်

ါွားသို ော်ွားခ

ော်ွားမှအဖပနော်

ရ ော်ွားရှညော်ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက
ခရကကညော်

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

ဧရ ဝတီ

ရ

ော်ွားမှ လကော်ခထ ကော်ခက

ော်ွားထို ော်ဆရ ခတ ော် ဦွားကိုသလကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ါွားသို ော်ွားခ

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားကိုသလသညော်

ော်ွားပမ ြို့ခပေါ်တ ော် ပစစညော်ွားသ ွားဝယော်ပပီွားအဖပနော် ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဦွားကိုသလန္ှ ော်အတူလိုကော်ပါလ သညော် ကိုရ ော်တစော်ပါွားသညော်လညော်ွား နှောွားရွကော်ကို က ညော်ထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မဟ ခအ

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်၊ လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရပော်ကကော်မှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီကို

ခထ ကော် သူ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားစနော်ွားလ ော်၊ ၄၄ န္ှစော်အရွယော် လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရ အမော်မှှူွားခဟ
၁၁၇၂

စနော်ွားလ ော်

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၈
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၂၁

အခရှြို့သလ ကော်ခမှ ော်ရပော် မဟ ခအ
ကကော်

ော်

ခဖမ

ဦွားခက ော်ခ ွားခအ
မန္တခလွား

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကိုခက ော်ခ ွားခအ
အခကက

ော်န္ှ ော် ဦွားစနော်ွားလ ော်တိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ဒဏော်ရ မ ွားအဖပ ော် ဓ ွားဒဏော်ရ ကိုပါခတြို့ရှရခကက

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မဟ ခအ

ော်ွားမ ွားကို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစိုမ ွားထ
ော်ွားမ ွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်၊ လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရပော်ကကော်မှ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော်ပါတီကို

ခထ ကော် သူ သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားစနော်ွားလ ော်၊ ၄၄ န္ှစော်အရွယော် လနော်ဒနော်ဝ ော်ွားရ အမော်မှှူွားခဟ
၁၁၇၃

ခက ော်ခ ွားခအ

ော်

က ွား

၄၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၈

ယ

ော်လနော်ဒနော်

ခအ ကော်တိုဘ ဝ ော်ွားရ အမော်မှှူ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
၂၁

းွားခဟ

ော်ွား

အခရှြို့သလ ကော်ခမှ ော်ရပော် မဟ ခအ
ကကော်

ခဖမ

ော်

ဦွားခက ော်ခ ွားခအ
မန္တခလွား

ော်ွား

ော်န္ှ ော် အသကော် ၅၀ အရွယော် ဦွားမိုွားကကီွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ

ော်န္ှ ော် အသကော် ၅၀ အရွယော် ဦွားမိုွားကကီွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကိုခက ော်ခ ွားခအ
အခကက

ော်န္ှ ော် ဦွားစနော်ွားလ ော်တိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ဒဏော်ရ မ ွားအဖပ ော် ဓ ွားဒဏော်ရ ကိုပါခတြို့ရှရခကက

ော်ွားမ ွားကို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစိုမ ွားထ
ော်ွားမ ွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွား

မခကွားဗဟိုအက ဉော်ွားခထ
၁၁၇၄

ခက ော်န္ို ော်ထနော်ွား ( )
အခသွားခလွား

၂၈
က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

န္ူ ော် ခရွားအက

၂၇ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ း ဉော်ွားသ ွားခဟ စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
၂၁

း

မခကွား

မခကွား

ော်ွား

ော်မှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်လတော်ခဖမ ကော်လ ခသ

န္ို ော် ခရွားအက ဉော်ွားခဟ

ော်ွား ကိုခက ော်န္ို ော်ထနော်ွား ( ) အခသွားခလွားသညော် ၎ ော်ွား၏ခနအမော်၌ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၇

ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ကိုခက ော်န္ို ော်ထနော်ွား၏ န္ဓှောကိုယော်န္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတစော် ိုလိုွား အထူွားသဖေ ော် ခနှောကော်ခစမှ ခကကမခနခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက ကော်တတ ွားပမ ြို့နယော်ရှ ဖပညော်ခက ော်လ ပော်စစော်ပစစညော်ွားအခရ

ော်ွားဆို ော်ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ နှောရီတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဦွားမ ွားလ ော်န္ှ ော်
၂၉
၁၁၇၅

မ ွားလ ော်

က ွား

၅၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

စီွားပ ွားခရွားလို
ပော် နော်ွားရှ ော်

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဗိုလော်ခအ

ော်ခက ော်လမော်ွား ခက ကော်တ

အထကော်ဘခလ ကော်

တ ွား

ခဒေါ်စနော်ွားလ ော်တိုို့၏သ ွားဖေစော်သူကို PDF ဟို စပော်စက ရှ ခေရ မခတြို့ခသ ခကက
ရနော်ကိုနော်

က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် မသ ွားစိုထ ရိုပော်အခလ
အခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

၁၁၇၇

၁၁၇၈

၁၁၇၉

ပ မော်ွားထနော်ွား

ခအ

ော်န္ို ော်ဦွား

ခက ော်မ ော်ွား ( )
ေိုွားနီစပော်

သနော်ွားမ ော်ွား

က ွား

က ွား

က ွား

က ွား

၂၉

၂၁

၂၉

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၉ ခအ ကော်တိုဘ

ဦွားည ဆနော်ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၃၀ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၂၉
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

လွှတော်တိုကော်ခက ွားရွ

ကျွနော်ွားလှ

စစော်ကို ော်ွား

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

၂၁

ခယ ကော်သ ွားအို ော်ခက ွား

ော်ဦွား

ရွ

စစော်ကို ော်ွား

ခ ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခအ

၁၁၈၀

ပေ ွားခဝထနော်ွား

က ွား

၄၀

ော်ခမ

ော်ထ

နော်ွား

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော် ခရဆိုွားခ

ော်ွားတစော် ို၌ ါွားမ ွားခနသညော် ခ ွားပ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ

ေိုွားနီစပော် ( ) ကိုခက ော်မ ော်ွားကို ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ညခနက ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ အ သိုတတ ရော်ခက ွားရွ ကို

၃၀
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အ သိုတတ ရော်ခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

၂၁

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ခတ န ော်ွားရှ ခေစဉော် ခတ အတ ော်ွား
လယော်ယ လိုပော်ကို ော်ခနကကသူမ ွားသညော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားကကရ မှ ရွ သ ွား ကိုသနော်ွားမ ော်ွား၏
ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၂၁

ခ ွားပ ော်ကကော်သစော်ခက ွား
ရွ

ခ

ကော်

မခကွား

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ွားပ ော်ကကော်သစော်ခက ွားရွ မှ ခဘ ော်ဒါအိုပော် ကိုပေ ွားခဝထနော်ွားသညော်

စစော်ခကက ခရွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

၃၁
၃၁ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ခယ ကော်သ ွားအို ော်ခက ွားရွ ကို

ော်န္ို ော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား က လမော်ွား၌ ပစော်သတော် ခကက

သရှရသညော်။

၂၉
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခ
ဦွားခမ

ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုပ မော်ွားထနော်ွားကို
ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်ွားခကက

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ ြို့နယော်၊ လွှတော်တိုကော်ခက ွားရွ ကို
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

၂၉

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၁

ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ော်ွားခကက

ော်ွားလ ထိုတော်ရနော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒေါ်စနော်ွားလ ော်သညော်လညော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ

က နော်ွားမ ခရွားန္ှ ော် အသကော်အန္တရ ယော်စိုွားရမော်ရခကက

၁၁၇၆

ော် ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဦွားမ ွားလ ော်မှ စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ

ော်ွား ရခသ ခကက

ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား ရပပီွား နှောရီပို ော်ွားအကက ၌

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုပေ ွားခဝထနော်ွား၊ ကိုဘိုနော်ွားခဝထနော်ွား၊ ကိုရှုွားခဝထနော်ွားတိုို့ ညီအစော်ကို သိုွားဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF)အ ွား ခထ ကော်ပသညော်ဟို စပော်စက ခ

ကော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် လရ ၁၃ မှ

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော်
ကိုပေ ွားခဝထနော်ွားက ဆိုွားသ ွားခကက

ော်ွားကို မသ ွားစိုထ အခကက

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီ

ော်ွားကက ွားလ ဖ

ော်ွား ဖေစော်သညော်။

နို့ော်တ ော် ဒလ -တခတွားက ွားလမော်ွားခဘွားရှ စညော်ပ ော်သ ယ ရိုွားခဘွားတ ော်

ဗိုွားခပါကော်ကသခပေါ်ထကော်လ ပပီွားခနှောကော် ဒလရစ နော်ွားန္ှ ော် ဒလပမ ြို့နယော် နော်ွားမအတ ော်ွားမှ စစော်သ ွားမ ွားထကော်ရှလ ပပီွား
၃၁
၁၁၈၁

စိုွားကို

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

ကမ ကသယော်ရပော်ကကော်၊
ဒလ ခရသနို့ော်ရိုွားအနီွား

ပစော် တော် ဖ
ဒလ

က နော်စစော်သ ွားလမော်ွားမကကီွား

ရနော်ကိုနော်

ခမ

ော်ွားခကက

ော် အရပော်သ ွား န္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်စိုွားကိုန္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သူ ယော်

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား အတော်စမနော်ွားတိုို့ဖေစော်သညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ ဝမော်ွားဗိုကော်ကို

က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ပပီွား တစော်ဦွားမှ က ညော်ထဒဏော်ရ ဖေ ော် ခအ ော်ဟစော်ခန နော် ခသနတော်ဖေ ော် ါွား ကော်
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့သညော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ယ ော်ွားခနရ အနီွားမှ

ဖေတော်သနော်ွားသ ွား နော်တ ော် ပစော် တော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီ

နို့ော်တ ော် ဒလ -တခတွားက ွားလမော်ွားခဘွားရှ စညော်ပ ော်သ ယ ရိုွားခဘွားတ ော်

ဗိုွားခပါကော်ကသခပေါ်ထကော်လ ပပီွားခနှောကော် ဒလရစ နော်ွားန္ှ ော် ဒလပမ ြို့နယော် နော်ွားမအတ ော်ွားမှ စစော်သ ွားမ ွားထကော်ရှလ ပပီွား
၃၁
၁၁၈၂

အတော်စမနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ကမ ကသယော်ရပော်ကကော်၊

၃၁ ခအ ကော်တိုဘ ၂၁ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား

ဒလ ခရသနို့ော်ရိုွားအနီွား

၂၁

ပစော် တော် ဖ
ဒလ

ရနော်ကိုနော်

က နော်စစော်သ ွားလမော်ွားမကကီွား

ခမ

ော်ွားခကက

ော် အရပော်သ ွား န္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်စိုွားကိုန္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သူ ယော်

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား အတော်စမနော်ွားတိုို့ဖေစော်သညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ ဝမော်ွားဗိုကော်ကို

က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ပပီွား တစော်ဦွားမှ က ညော်ထဒဏော်ရ ဖေ ော် ခအ ော်ဟစော်ခန နော် ခသနတော်ဖေ ော် ါွား ကော်
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့သညော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ယ ော်ွားခနရ အနီွားမှ

ဖေတော်သနော်ွားသ ွား နော်တ ော် ပစော် တော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉော်ကို ော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ ဘိုခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်ခသ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM)
ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် အ.ထ.က စဉော်ကို ော်မှ အထကော်တနော်ွားဖပခက
ေမော်ွားဆီွားန္ှပော်စကော်ဖ
၁၁၈၃

ဝ ော်ွားလ ော်

က ွား

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ ခက

ော်ွားဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ရွ ဘိုခက ွားရွ

စဉော်ကို ော်

မန္တခလွား

ော်ွား ရခသ ခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားဆရ ဦွားဝ ော်ွားလ ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၃

နှောရီ နို့ော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားသညော် ဦွားဝ ော်ွားလ ော်အပါအဝ ော် ရွ သ ွား ါွားဦွားကို
စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားရနော်ရှသညော်ဟိုဆိုက ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ထိုခနို့ညခနပို ော်ွားတ ော် သိုွားဦွားကို ဖပနော်လညော်လွှတော်ခပွား က
ဦွားဝ ော်ွားလ ော်န္ှ ော် က ှူရှ ော်ဆရ ဦွားရနော်ခအ

ော်ဝ ော်ွားတိုို့ကို ဆကော်လကော် ေမော်ွားဆီွားထ ွား သညော်။ ယခနို့ (န္ိုဝ ော်ဘ ၂) နနကော်

၇ နှောရီအ နော်တ ော် ဦွားဝ ော်ွားလ ော်၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို လ ခရ ကော်ယူခဆ

၎ ော်ွား၏မသ ွားစိုထအခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကက ွားလ ခကက

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၁၈၄

ပေ ွားခဝခအ

ော်

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

သရကော်ကနော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ရနော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ

ကိုပေ ွားခဝခအ

ော်၊ ကို စော်ကိုန္ှ ော်

ပစော်သတော်ဖ

ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားသညော်

တ ခဘ

ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့၊ ဖမနန္ဒှောရပော်ကကော်မှ ကိုရနော်န္ို ော်တိုို့သညော် လယော်အတ ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော်

ော်ခပေါ်မှ က ွားန္ှစော်စီွားဖေ ော် ဖေတော်သ ွား နော်၌ အဆိုပါခဒသ သိုွားဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၁၈၅

စော်ကို

က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

သရကော်ကနော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ

ကိုပေ ွားခဝခအ

ော်၊ ကို စော်ကိုန္ှ ော်

ပစော်သတော်ဖ

ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားသညော်

တ ခဘ

ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့၊ ဖမနန္ဒှောရပော်ကကော်မှ ကိုရနော်န္ို ော်တိုို့သညော် လယော်အတ ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော်

ော်ခပေါ်မှ က ွားန္ှစော်စီွားဖေ ော် ဖေတော်သ ွား နော်၌ အဆိုပါခဒသ သိုွားဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၁၈၆

ရနော်န္ို ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

ဖမနန္ဒှောရပော်ကကော်

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သရကော်ကနော်ခက ွားရွ မှ

ကိုပေ ွားခဝခအ

ော်၊ ကို စော်ကိုန္ှ ော်

ပစော်သတော်ဖ

ရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားသညော်

တ ခဘ

ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့၊ ဖမနန္ဒှောရပော်ကကော်မှ ကိုရနော်န္ို ော်တိုို့သညော် လယော်အတ ော်ွားခရတ ော်ခနစဉော်

ော်ခပေါ်မှ က ွားန္ှစော်စီွားဖေ ော် ဖေတော်သ ွား နော်၌ အဆိုပါခဒသ သိုွားဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ
၁၁၈၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ အ
နီွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ အနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၁ နှောရီ ၃၀

မနစော်က အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော် ကခလွားတစော်ဦွားသညော် စစော်က ွားမ ွား ဖေတော်သနော်ွားသ ွားသညော်ကို ထကော်ကကညော်ရ မှ
မယော်မခသ ော်ခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါကခလွားကို စစော်က ွားခပေါ်မှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကသ ပမ ြို့နယော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ မိုွားတ ခက ွားရွ မှ
၁၁၈၈

ခအ

ော်ခအ

အ ယော်ခလွား

ော် ( )

ကိုခအ
က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

မိုွားတ ခက ွားရွ

ကသ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခအ

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော် ( ) အ ယော်ခလွားကို လမော်ွားဖပအဖေစော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့က
ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

နေူွား၌ က ညော်ခေ ကော်ဝ ော်ဒဏော်ရ ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခအ

ော်ွားသရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားတ ော်

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခဖမ
၁၁၈၉

ညီညီလ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

နတော်ခဖမ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ခက
၁၁၉၀

ခဝမ ော်ွားသူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

ော်ွားဆရ

(အထကော်တနော်ွား

ော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုညီညီလ ော်ွားကို
ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

)

အထကော်တနော်ွားဖပခက

ော်ွားဆရ ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊ ကိုခအ

ေိုွားလဖပညော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော်သ ွား ခကက

ော်ကကညော်လ ော်၊ ကိုခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားခအ

ခအ

ော်ကကညော်လ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အထကော်တနော်ွားဖပခက

ော်ွားဆရ ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊ ကိုခအ

ော်ကကညော်လ ော်၊ ကိုခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အထကော်တနော်ွားဖပခက

ော်ွားဆရ ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊ ကိုခအ

ော်ကကညော်လ ော်၊ ကိုခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားခအ

၁၁၉၃

( ) ေိုွားလဖပညော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော် ( )

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ
ော်

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား တပော်စထ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်
ေိုွားလဖပညော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော်သ ွား ခကက

ခက ော်လ ော်ွားခအ

ော် ( )

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ
ခအ

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား တပော်စထ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်
ေိုွားလဖပညော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော်သ ွား ခကက

၁၁၉၂

ော် ( )

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ
၁၁၉၁

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား တပော်စထ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်

ော်ခမ ော်ခက ွားရွ တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား တပော်စထ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်
အထကော်တနော်ွားဖပခက

ော်ွားဆရ ဦွားခဝမ ော်ွားသူ၊ ကိုခအ

ေိုွားလဖပညော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော်သ ွား ခကက

ော်ကကညော်လ ော်၊ ကိုခအ

ော်န္ို ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်လ ော်ွားခအ

ော် ( )

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား တပော်စထ ွားခသ အ .ထ.က ၂
၁၁၉၄

ခမေ ော်ခက ော်

မ

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၅-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀
၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

မဟ ပမ ော်ရပော်ကကော်လမော်
းွားဆို

ခက
တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

၁၁၉၅

ထိုကော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ Htike
ခရသနို့ော်စကော်ရို

ော်ွားခကက

ော် ခနအမော်အတ ော်ွား ရှခနသညော် အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော်ကခလွား၏မ

ော်ဖေစော်သူ

မခမေ ော်ခက ော်မှ ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် ခသဆိုွား ရသညော်။

အရပော်သ ွား
(Htike

ော်ွားအနီွား၌ န္ိုဝ ော်ဘ ၅ နနကော်ပို ော်ွားက ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် စစော်သ ွားမ ွားမှ

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်တ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၅ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွား၌
လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

တနို့ော်ဆညော်

ရ

စစော်ကို ော်ွား

ဗိုွားန္ှစော်လိုွားခပါကော်က ပပီွားခနှောကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စစော်ခဆွားမှုမ ွားဖပ လိုပော်ခနစဉော် ခရသနို့ော်ပိုို့ပပီွား ဖပနော်လ သညော်
Htike Htike ခရသနို့ော်စကော်ရိုပို ော်ရှ ော် ကိုထိုကော်ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ပို ော်ရှ ော် )
ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကမော်ွားခ ကိုနော်ွားပမ ြို့နယော် ခဒွားဒခနှောခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်
၁၁၉၆

ေ ော်ခဝခအ

ော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခဒွားဒခနှောော်ခက ွားရွ

ကမော်ွားခ ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ကိုေ ော်ခဝခအ

ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ ော်

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ခသ ခကက

ော် ကိုေ ော်ခဝခအ

ော်မှ ထိုခနို့ညအ နော်တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် ခဒွားဒနှောခက ွားရွ မှ ကိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားသညော် လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်ထို ော်ခနစဉော်
စစော်ခကက ခရွားမှ
၁၁၉၇

မ ော်ွားခေ ော်ဦွား

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၉ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ရနော်ကိုနော်ခဆွားရိုကကီွားသိုို့
ခဖပ

ော်ွားခရွှေြို့စဉော်က ဆိုွား

ေမော်ွားဆီွားဖ
ခဒွားဒခနှောော်ခက ွားရွ

ကမော်ွားခ ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

ော်ွား

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ရခသ ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၉

ရကော်ခနို့တ ော် ကမော်ွားခ ကိုနော်ွားပမ ြို့နယော်ခဆွားရိုမှ ရနော်ကိုနော်ဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွားသိုို့အသ ွား လမော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက
သရှရသညော်။

ော်ွား

၁၁၉၈

ဖမခလွားန္ယော်

မ

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၇-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀
၂၁

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်သ ွားမ ွားမှ
အရပော်သ ွား

ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်ပ ော်ခက ွားရွ

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အမော်မှ ွား၍ဝ ော် နော်၌ ခကက ကော်လနို့ော်၍ထကော်ခဖပွားခသ
ရွ သူ မဖမခလွားန္ယော်ကို ပစော် တော် ရ သူမ၏ ရ ော်ဘတော်န္ှ ော် လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်က ခသဆိုွား ရသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ အနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့က
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အခကက

၁၁၉၉

စကော်ခအ

ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ
ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားမ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားမ ွားကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုတော်၍ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် လယော်ခတ အတ ော်ွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားမှ ဦွားစကော်ခအ

နဝမတနော်ွားခက

ော်သ ွား ခမ

ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

ော်ေိုွား စော်န္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ခ တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ အနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့က
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အခကက
၁၂၀၀

ေိုွား စော်

က ွား

ဦွားစကော်ခအ

ော်

၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ
ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားမ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားမ ွားကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုတော်၍ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် လယော်ခတ အတ ော်ွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားမှ ဦွားစကော်ခအ

နဝမတနော်ွားခက

ော်သ ွား ခမ

ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

ော်ေိုွား စော်န္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ခ တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ အနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့က
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို အခကက
၁၂၀၁

ဖမ ော်ခ

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

ရှမော်ွားကလိုွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ
ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားမှ ဦွားစကော်ခအ

နဝမတနော်ွားခက

၁၂၀၂

ဝ ော်ွားခအ

ော်လတော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ါွားကနော်အနီွားပစော် တော်
ရ

ော်ွားမ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားမ ွားကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုတော်၍ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် လယော်ခတ အတ ော်ွား၌

ော်သ ွား ခမ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကမော်ွားခ ကိုနော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခဒွားဒနှောခက ွားရွ ကို
ခဒွားဒခနှောော်ခက ွားရွ

ကမော်ွားခ ကိုနော်ွား ရနော်ကိုနော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွား
ကိုဝ ော်ွားခအ

ော်လတော်ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ အမှတော် ၅ ဘိုရ ော်ခနှော ော် ခတ
၁၂၀၃

စော်ဆနော်ွားခမ

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ော်၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

ော်ေိုွား စော်န္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ခ တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

အမှတော် ၅ ဘိုရ ော်ခနှော ော်
ခတ

ော်ရပော်ကကော်

မတတရ

မန္တခလွား

ကို စော်ဆနော်ွားခမ

ော်ရပော်ကကော်မှ အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ

ော်ကို မတတရ ရစ နော်ွားမှ ရမ ွားက န္ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား

ရိုကော်န္ှကော်၍ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ကို စော်ဆနော်ွားခမ

ော်မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထနော်ွားတပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ နတော်ရွ ခ ွားတ ော် လ ပော်စစော်ပစစညော်ွား၊ မိုနော်ို့ဟ ော်ွား ါွားန္ှ ော် ထမ ော်ွားခကက ော်ဆို ော်
ေ ော်လှစော်ခရ
၁၂၀၄

ရန္ို ော်ခအ

ော် ( )

ကိုရ

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၉ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ထနော်ွားတပ ော်ရစ နော်ွား

နတော်ရွ

ထနော်ွားတပ ော်

ပ ူွား

ော်ွား ခနသညော် ကိုရန္ို ော်ခအ

ော် ( ) ကိုရကို ဗိုွားခပါကော်ကမှုသသယဖေ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုရန္ို ော်ခအ
လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစိုထအခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်၏ ရိုပော်အခလ

နတော်ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွား ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် နှောရီဝကော်အကက တ ော် ကိုရန္ို ော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်
ော်မှ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်ခမ ကော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၂၀၅

ခဝသူခအ

ော်

က ွား

၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

စ နော်ွားမခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားခရ ကော်ရှလ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ ထပော်

စ နော်ွားမခက ွားရွ

နတော်ခမ ကော်

မခကွား

လူ ယော်မ ွားကို ပစော် တော် ခသ ခကက

ခဖ ခထ ကော်တိုို့တ ော် က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အဖ
ခမ

၁၂၀၆

ခဝလ ော်ွားသူ

မ

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၁၁-န္ိုဝ ော်ဘ -၂
၀၂၁

ော်ဟနော်ွားဖမတော်သူသညော်လညော်ွား ရိုကော်န္ှကော်ေမော်ွားဆီွားဖ

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုခလ ပမ ြို့နယော်၊
အရပော်သ ွား

ရ ဘ ခ အတ ော်ွား

ကော် ါွားခက ွားရွ

ပိုခလ

တနသသ ရီ

ပပီွား ရွ ထပော်တ ော် မော်ွားခဆ ခနသညော်

ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ခမ
ော်ွား

ော်ခဝသူခအ

ော်သညော် ရ ော်ဘတော်န္ှ ော်

ွားလူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကော် ါွားခက ွားရွ ရှ ရ ဘ ခ တ ော် အလိုပော်လိုပော်ခနသညော် မခဝလ ော်ွားသူကို

လရ ၂၈၅ မှ စစော်သ ွားမ ွားက န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၃ နှောရီ နို့ော်တ ော် အခကက
ပစော် တော် သညော်အတကော် မခဝလ ော်ွားသူမှ ဒဏော်ရ ရရှ ၍ ခသဆိုွား ရသညော်။

ော်ွားမ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခအ
၁၂၀၇

၁၂၀၈

သနော်ွားထိုကော်

ခက ော်မ ော်ွားခ ွား ( )
ော်ညနို့ော်

က ွား

က ွား

၄၀

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွားဖမ ော်ခက ော်

၁၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၁ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၁ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

၁၁ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ရွ ခတ

ော်ဘကော်တ ော်

ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတပစော်

လမော်ွားခပေါ်တ ော်
ပစော် တော် ရ

ော်စညော်ခဖမခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားထိုကော်ကို
ခအ

ော်စညော်ခဖမခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ခက ွားရွ ခတ

ော်ဘကော်ရှ ခတ အတ ော်ွားသိုို့ ခ ေါ်ခဆ

ခသနတော်ဖေ ော်ခတ၍ ပစော်သတော် ခကက

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၃ နှောရီတ ော်
ခအ

ော်သီရရပော်ကကော်

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ော်က လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့မှ ေီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ သိုို့ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် သ ွားစဉော်

ရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်တတ ွားခက ွားရွ တ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက

၁၂၀၉

ရခအ

ော်

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခက ကော်တတ ွားခက ွား
ရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က)ဖေ ော် ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် လူ ယော်တစော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

လ ခရ ကော်ရှ ခေရ မခတြို့ခသ ခကက

ော်ဖေစော်သူ ဦွားဖမ ော်န္ို ော်န္ှ ော် ဦွားခလွားဖေစော်သူ ဦွားရခအ

ဓ ွားစ

ော် ၎ ော်ွား၏ေ

အဖေစော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဦွားရခအ

လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော် မသ ွားစိုထ အခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွားသရှရပပီွား ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်တိုို့ကို

ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသသညော်။ ဦွားရခအ

ော်ွားကို

ော်မှ စစော်ခကက ခရွား၌

ော်ွား၌ ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ဒဏော်ရ အမ ွားအဖပ ွား ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၂၁၀

သ ခအွား

က ွား

၆၅

ဦွားဘို

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ ထပော်

မရမော်ွားအ ော်ွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ မရမော်ွားအ ော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ ထပော်တ ော် န္ှောွားစ ရတော်ခနသညော် ဦွားသ ခအွားကို
ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသ ခအွားသညော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား က ဆိုွားသ ွား ဖ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော် မိုွားန္ှ၊ ခ
၁၂၁၁

ခက

ော်ွားခေ ော်ဟနော်ွား

က ွား

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

သရကော် ဉော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

သရကော် ဥော်ခက ွားရွ တိုို့မှ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခက

ော်ွားခေ ော်ပ မော်ွား၊ ခမ

အရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော်သတော်သ ွား ခကက

၁၂၁၂

ဟနော်ွား နို့ော်ပို ော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

သရကော် ဉော်ခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

သရကော် ဥော်ခက ွားရွ တိုို့မှ အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခေ ော်ပ မော်ွား၊ ခမ

အရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွားနှောွား၊ ဥကက၊ သို၀ဏဏန္ှ ော်

ော်ဟနော်ွား နို့ော်ပို ော်တိုို့အပါအဝ ော်

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်တ ော် မိုွားန္ှ၊ ခ
၁၀ န္ိုဝ ော်ဘ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွားနှောွား၊ ဥကက၊ သို၀ဏဏန္ှ ော်

ော်ဟနော်ွား နို့ော်ပို ော်တိုို့အပါအဝ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လပတတ ပမ ြို့နယော်၊ ဘိုရ ွားသကက ွားခက ွားရွ မှ ကိုခက ော်သူဝ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
၁၂၁၃

ခက ော်သူဝ ော်ွား

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ဗိုွားခပါကော်ကမှုသသဖေ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် ကိုခက ော်သူဝ ော်ွားမှ
အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဘိုရ ွားသကက ွားခက ွားရွ

လပတတ

ဧရ ဝတီ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ရဖ

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ
၁၂၁၄

ေိုွားဖေှူ

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ော်ွားခကက

ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ပမ ြို့နယော်၊ လယော်ကို ော်ွားခက ွားရွ တ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီ နို့ော်က

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော်ခသ ခကက
လယော်သမ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

လယော်ကို ော်ွားခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ခတ

ော်သူတစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုေိုွားဖေှူမှ ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုေိုွားဖေှူ၏ခဘွားအမော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်က

လ ခရ ကော်ဝို ော်ွား နော်တ ော် ကိုေိုွားဖေှူမှ ထကော်ကကညော်ရ မှ ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့အဝ ော်ရှ ထနော်ွားတပ ော်ရက ော်ွားကို ပစော် တော်သူမ ွားဟို စပော်စပပီွား အဖပစော်မဖပညော်သူ
၁၂၁၅

ေ ော်ကိုထကော်

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၅ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့အဝ ော်

အမှတော် ၁ ရပော်ကကော်

မရမော်ွားကိုနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ကိုေ ော်ကိုထကော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ရနော်ကိုနော်ပမ ြို့အဝ ော်တ ော် ပစော်သတော်သ ွား ပပီွား
ကိုေ ော်ကိုထကော်၏ သူ ယော်

ော်ွား သိုွားဦွားကိုလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
၁၂၁၆

ခအ

ော်ကိုဝ ော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၅ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကမော်ွားအိုခက ွားရွ ကို ဝ ော်ခရ ကော်လ ခသ ခကက
ကမော်ွားအိုခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ထကော်မခဖပွားဘ က နော် သညော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ညီ

ော်

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ

ခစတနှောဝနော်

၂၁

ထမော်ွား

ော်ွားခသ ကိုခအ

ော်ကိုဝ ော်ွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေယော် ိုပမ ြို့ရှ စစော်ခဘွားခရှ
၁၂၁၇

ော်ွားသညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွား ကကပပီွား

စက (၇)

ော်မ ွားကို အကူအညီခပွားခနသညော် ဦွားညီ

ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် ေယော် ိုပမ ြို့ရှ အမှတော် (၇) စစော်ဆ ော်ခရွားကပော်ကမှု

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ေယော် ို

ရှမော်ွား

(ေယော် ို)

ပော်ခန္ှှော ော်ပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ စစော်ခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခသ ခကက

ော် ဦွားညီ

န ပော်တ ော်

ော်မှ ယမနော်ခနို့ (န္ိုဝ ော်ဘ ၁၇) တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သပတော်က ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ဖမ ော်သ ခက ွားရွ မှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM)
ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခက
၁၂၁၈

ခေ ော်မ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ော်ွားဆရ ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ

ယမနော်ခနို့ (န္ိုဝ ော်ဘ ၁၇) နနကော် ၁၁ နှောရီ
ခက

ော်ွားဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဖမ ော်သ ခက ွားရွ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ခသ ခကက
သရှရသညော်။ ခက

ော် ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ

ော်ွားဆရ ဦွားခေ ော်မ ော်ွားခအ

ော်န္ှ ော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

နို့ော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် စစော်ခကက ခရွား၌
ော်မှ ယ ော်ွားခနို့ ညခန ၅ နှောရီတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်န္ှ ော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွား တိုို့ကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့

(PDF)န္ှ ော် အဆကော်သယော်ရှသညော်ဟိုစပော်စက ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုွားတနော်ွားခက
၁၂၁၉

ရှု ော်ွားထကော်ခေ ော်

က ွား

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

ခမ
တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားသ ွား

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခေ ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် ကိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွားတိုို့ကို

ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွားသရှရသညော်။ ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခေ ော်သညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ရွ ရှ အမော်တစော်လိုွားကို

မီွားရှုြို့ သညော်အတကော် မီွားပ ှမော်ွားသတော်ရနော်သ ွားရ မှ ပစော် တော်
က ဆိုွားသ ွား ဖ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခသွားထကော်လနော်၍

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုွားတနော်ွားခက
၁၂၂၀

မ ော်ွားခေ ော်ဦွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

ခမ
တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားသ ွား

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခေ ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် ကိုမ ော်ွားခေ ော်ဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွားတိုို့ကို

ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွားသရှရသညော်။ ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခေ ော်သညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ရွ ရှ အမော်တစော်လိုွားကို

မီွားရှုြို့ သညော်အတကော် မီွားပ ှမော်ွားသတော်ရနော်သ ွားရ မှ ပစော် တော်
က ဆိုွားသ ွား ဖ

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခသွားထကော်လနော်၍

ော်ွားဖေစော်သညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ ကို
၁၂၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၁၆-န္ိုဝ ော်ဘ -၂
၀၂၁

အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်ပ
စော် တော်

တ ော်ွားတမော်ရခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အမ ွားသမီွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ၃ ဦွားကို
ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ကကသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ိုကကှူပမ ြို့နယော်၊
၁၂၂၂

ဖမ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

အခနှောကော်ခတ ခက ွားရွ

ပစော် တော် ရ

း

ပ ိုကကှူ

မခကွား

အခနှောကော်ခတ ခက ွားရွ မှ ဦွားဖမ ော်ဝ ော်ွားသညော် ခနအမော်ခရှြို့ လမော်ွားတ ော် လမော်ွားခလ ကော်ခနစဉော်
စစော်သ ွားန္ှ ော်ရမ ွားပါဝ ော်သညော် လှညော်က ော်ွားအေြို့န္ှ ော်တိုွားက အခကက

ော်ွားမ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုွားကိုတော်ပမ ြို့တ ော် ယမနော်ခနို့ (န္ိုဝ ော်ဘ ၁၈) ညပို ော်ွားက ပစော် တော်မှုမ ွားဖေစော်ပ ွားခန နော်၌
ဆ ော်ခတ
၁၂၂၃

ခဝယခအ

ော် ( )

သ ွားထကော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားအတ

မိုွားကိုတော်

ော်ွား

မန္တခလွား

ော်ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားခပေါ်မှ ထကော်ကကညော်မခသ ကိုခဝယခအ

ပစော် တော် သညော်။ ထိုို့ခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ကိုခဝယခအ

၁၂၂၄

ခက ော်စိုွားဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ပနော်ွား

ကခလ

ရှမော်ွား

၁၂၂၅

Biak Rem Chin
(ခ) ခ ငော််းခ ငော််း

မ

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၀၂၁

ရကော်ခနို့၊ ည ၁၀ နှောရီ ခက ော်အ နော်တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်ဖ

းွားလ ခရ ကော်
ပိုို့ သညော်

ော်ပနော်ွားပမ ြို့၊ လှညော်ွားရိုွားရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုခက ော်စိုွားဝ ော်ွားကို

အရကော်မူွား၍ ဆို ော်ကယော်ဟနော်ွားအဆကော်မဖပတော်တီွားသညော်ဟိုဆိုက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၇

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ PDF စ နော်ွားတစော် ိုကို

ခဆွားသ ော်တနော်
၁၇-န္ိုဝ ော်ဘ -၂

ော် ( ) သ ွားထကော်မှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်ပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလ ပမ ြို့နယော်၊ ခအ
၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ

ော် ( ) သ ွားထကော်ကို

မ ော်ွားတတ ွားရပော်ကကော်အတ ော်ွားရှ EPC ရိုွားအတ ော်ွား တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ စန္ိုကော်ပါသမ ွားမှ

ခတ တ ော်ွားစ နော်ွားခနရ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

သ ော်တနော်ွားဆရ

အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား၊ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ခတြို့ရှ သညော်။ ခသဆိုွားသ ွားသူမ ွားထတ ော် ထိုတပော် ၌ ခဆွားသ ော်တနော်ွား လ ခရ ကော်ပိုို့ ခနသညော် မ
Rem Chin) လညော်ွား ပါဝ ော်ပပီွား သူမ၏ နေူွားတ ော် ခသနတော်ဖေ ော် အနီွားကပော် ခတပစော်ဖ

း မ

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား၊ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ကခလွားက
ကယော်ခရွားတပော် ခတ တ ော်ွားစ နော်ွားခနရ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ေြို့ဝ ော်

Mawia၊ ထိုတပော် ၌ ဧညော်သညော်အဖေစော် ခဆွားသ ော်တနော်ွား လ ခရ ကော်ပိုို့ ခနသညော် မ

ော်ွား

ော်ွား (Baik Rem Chin)

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ Char Thang Puia၊ န္ှ ော် Ram Mawia တိုို့၏ မ ကော်န္ှှောတ ော် ဒဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှရခကက
ော်ွား

ော်ွား၏ နေူွားတ ော် ခသနတော်ဖေ ော် အနီွားကပော် ခတပစော်ဖ

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ ခတြို့ရှရခကက

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား၊ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ကခလွားက
ကယော်ခရွားတပော် ခတ တ ော်ွားစ နော်ွားခနရ
ေြို့ဝ ော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ PDF စ နော်ွားတစော် ိုကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်ဖ

Ram Mawia

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွားမ ွားကို န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော်

ခတြို့ရှ သညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ PDF (ကခလွား) တပော်ေြို့ဝ ော်န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် Char Thang Puia န္ှ ော် Ram

မ

၁၂၂၇

ော်ွား (Baik

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ PDF စ နော်ွားတစော် ိုကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော်ဖ

Cher Thang Puia

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ဒဏော်ရ ခတြို့ရှ ကကသညော်။
န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

၁၂၂၆

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွားမ ွားကို န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော်

ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွားမ ွားကို န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော်

ခတြို့ရှ သညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ PDF (ကခလွား) တပော်ေြို့ဝ ော်န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် Char Thang Puia န္ှ ော် Ram
Mawia၊ ထိုတပော် ၌ ဧညော်သညော်အဖေစော် ခဆွားသ ော်တနော်ွား လ ခရ ကော်ပိုို့ ခနသညော် မ

ော်ွား

ော်ွား (Baik Rem Chin)

တိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ Char Thang Puia၊ န္ှ ော် Ram Mawia တိုို့၏ မ ကော်န္ှှောတ ော် ဒဏော်ရ မ ွားခတြို့ရှရခကက
မ

ော်ွား

ော်ွား၏ နေူွားတ ော် ခသနတော်ဖေ ော် အနီွားကပော် ခတပစော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ စဖပ ၆ မို ော်ခက ွားရွ ၏ ရစော်ယ နော်ဘိုရ ွားခက
၁၂၂၈

ထနော်ွားထနော်ွားပ မော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

ဘိုရ ွားခက

ော်ွားအနီွား

ခ ခတ

ော်ခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

သရှရသညော်။ အဆိုပါ ေနီွားခမ
ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ ခ ခတ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်န္ှမှ တိုကော်ပမ ွားခကက

ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော် ေနီွားခမ

စော်စိုခဝ

မ

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈-န္ိုဝ ော်ဘ -၂၀၂၁

၁၈-န္ိုဝ ော်ဘ -၂

ော်ခက ွားရွ မှ ၎ ော်ွားတိုို့အမော်ရှ ပစစညော်ွားတ ြို့ကို ဖပနော်ယူရနော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်အသ ွား ယ ိုကသိုို့

ော်ွားဖေစော်သညော်။

၀၂၁

ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခသနတော်ဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

ဘိုရ ွားခက

ော်ွားအနီွား

ခ ခတ

ော်ခက ွားရွ

ဒီွားခမ ဆို

ကယ ွား

ခသဆိုွား ရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့ ေနီွားခမ
ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ ခ ခတ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွား

ော်ရ ော်ွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ဒီွားခမ ဆိုပမ ြို့နယော်၊ စဖပ ၆ မို ော်ခက ွားရွ ၏ ရစော်ယ နော်ဘိုရ ွားခက
၁၂၂၉

ော်ွားအနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈
ော်န္ှ န္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်န္ှမှ တိုကော်ပမ ွားခကက

ော်ွားအနီွားတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈

ော် မ စော်စိုခဝတိုို့ ေနီွားခမ

ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်န္ှန္ှစော်ဦွား

ော်ရ ော်ွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈ ရကော်ခနို့က

ော်ခက ွားရွ မှ သူတိုို့အမော်ရှ ပစစညော်ွားတ ြို့ကို ဖပနော်ယူရနော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်အသ ွား ယ ိုကသိုို့

ော်ွားဖေစော်သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ ြို့နယော်၊ လပော်ဆ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား
၁၂၃၀

ခအ

ော်လ ော်

က ွား

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကျွနော်ွားလှ

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခအ

ော်လ ော်န္ှ ော် ကိုဆနော်နီ ( ) ဖမ ော်ခအ

ော်တိုို့န္ှစော်ဦွားတ ော် NLD အလခတြို့ရှရခသ ခကက

၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ခက ွားရွ ခဖမ ကော်ဘကော်ရှ ခလ ော်ဖေှူ
ခ ေါ်ခဆ

ော်ဟိုဆိုက

ော်ွားသိုို့ လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ပပီွား ါွားတ ော် ကက ွားဆ၍

ော်သ ွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ ြို့နယော်၊ လပော်ဆ ော်ွားခတ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား
၁၂၃၁

ဆနော်နီ ( )
ဖမ ော်ခအ

က ွား

ော်

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

အိုနော်ွားရှစော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကျွနော်ွားလှ

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခအ

ော်လ ော်န္ှ ော် ကိုဆနော်နီ ( ) ဖမ ော်ခအ

ော်တိုို့န္ှစော်ဦွားတ ော် NLD အလခတြို့ရှရခသ ခကက

၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ခက ွားရွ ခဖမ ကော်ဘကော်ရှ ခလ ော်ဖေှူ
ခ ေါ်ခဆ

ော်ဟိုဆိုက

ော်ွားသိုို့ လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ပပီွား ါွားတ ော် ကက ွားဆ၍

ော်သ ွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ သမရိုွားခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား
၁၂၃၂

၁၂၃၃

ထူွားန္ို ော်

က ွား

ခက ော်ပေ ွားခဝ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၁ ခအ ကော်တိုဘ
၂၁

၁၉ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ကိုထူွားန္ို ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (PDF)ဝ ော်ဟို စပော်စက
အရပော်သ ွား

မူွားဖမစော်တတ ွား

သမရိုွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် သမရိုွားတတ ွားခပေါ်တ ော် ရိုကော်န္ှကော်၍ စစော်ခဆွား ပပီွား လညော်ပ ော်ွားကိုခတ၍ ပစော်သတော် ခကက
သရှရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ကိုထူွားန္ို ော်၏ ရိုပော်အခလ

၁၁
ခအ ကော်တိုဘ အရပော်သ ွား
၂၁

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်

ခမှ ော်ဘီ

ရ

ော်ွားကို မူွားဖမစော်အတ ော်ွားသိုို့ ပစော်

၁၂၃၄

ခ

ခမ

ော် ယော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ဧပပီ ၂၁

၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား လ ော်ခက ော်ပမ ြို့မရစ နော်ွား နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ခမ

ော်ခ

တ ော်ခမ

ော်ခအွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ော်မနော်ခက ွားရွ
ခဘ လိုွားက ော်ွားအနီွား

ကက
ီ ိုနော်ွားအခရှြို့ခက ွားရွ

ခ

ော်ွားဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ခမ
ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရခသ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့မှ အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်

ော် ယော်သညော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ရန္ှ ော်စစော်သ ွားမ ွား အ

ခသနတော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက
ေမော်ွားဆီွားဖ

၁၂၃၅

ော်ွား သရှရသညော်။

ရနော်ကိုနော်

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့မရစ နော်ွား၌ ထနော်ွားသမော်ွားဖ
၂၀ န္ိုဝ ော်ဘ

ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခမ

ော်ခ

ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က)ဖေ ော် အမှုေ ော်ဖ

ခမ

ော်ွားမ ွားပပီွား ပစော် တော်မှုဖေစော်ပ ွားရ မှ

ော် ယော်သညော် ဧပပီလကတညော်ွားက

ော်ွား ထ ွားရသူ ဖေစော်သညော်။

စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊ ဖခ ငော််းဦ်းပ ှိ ြို့ ယော်တင
ွ ော် နှိဝ
ို ငော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ၁၀ ရီဖက ော်ခ က
ော် ေ့
အကက ော််းေကော်စစော်အို ော်စို ှ အ ှိ ်းသ ်း နှစော်ဦ်းကှိို ဆှိင
ို က
ော် ယော်အတူစီ်း၍ဟိုဆက
ှိို
စော်ခတော်ခဖေ့ ခငော််းဖကက ငေ့ော်
ဆှိင
ို က
ော် ယော်ဖ ကော်တင
ွ ော် လှိက
ို ော် ါလ ဖသ ကှိတ
ို ငော်ဖ ငော်ဖအ်း ှ က ဆံ်းို သွ ်းခပေ့ ီ်း ဆှိင
ို က
ော် ယော်ဖ ငော််းနှငသ
ော် ူ ှ
ထွကဖ
ော် ဖ ်းလွတဖ
ော် ဖ ကော်သွ ်းခဖ
ှ သညော်။ အဆှိို ါအ ှိ ်းသ ်း နှစော်ဦ်း ှ က ီကို ်းော် အဖရှ ြို့ဖက ်းရွ ှ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ဖေစော်ကကပ ီ်း ၎ငော််းတှိသညော်
ို ေ့
ဖခ ငော််းဦ်းပ ှိ ြို့ ှ ၎ငော််းတှိဖ
ို ေ့ ထှိင
ို ရ
ော် ဖက ်းရွ သှိို ေ့ ဖ လ
ော် စဉ်
အကက ော််းေကော်စစော်အို ော်စ၏
ို တ ော် ှ က ်း ်းနှငော်ေ့ လှိက
ို လ
ော် ံ စော်ခတော်ရ ှ ခငော် ွ ဖ
ော် က ်းရွ
ဖဘ လံ်းို ကွင်းော် အ ်းီ အဖရ ကော်တင
ွ ော် က ညော်ထှိ ှ ခ
ော် ဖေ့ ခငော််းဖေစော်သညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သကိုနော်ွားကကီွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၈

ရကော်ခနို့က ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား၍ တပော်စထ ွားခသ ခကက
၁၂၃၆

ခမ

ော်ခမ

ော်ခထွား

က ွား

၄၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၈ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွားတိုို့ ဖပနော်လညော် ထကော်
အရပော်သ ွား

ရွ အတ ော်ွားပစော် တော် ရ

သကိုနော်ွားကကီွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ညှညော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ ပစော်သတော်ဖ
ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား ထ ွားရခသ ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခမ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခမ

ော်ခမ

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဗိုလော်တခထ
၁၂၃၇

ဘိုနော်ွားဖမ ော်ခအ

ော်

က ွား

၁၉

ဦွားထ ော်ဝ ော်ွား

၂၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၂၇/၂၉, ၅၄ လမော်ွား၊ ၄
ရပော်ကကော်

ဗိုလော်တခထ
ော်

ရနော်ကိုနော်

ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်သညော် ေ

ော်ခမ

ော်ခထွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖေစော်သူ ဦွားထ ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော်အတူ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော်

ရပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ကိုဘိုနော်ွားဖမ ော်ခအ

ော်ွားကို

ော်ခထွား၏ န္ဓှောကိုယော်၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ခ က ော်ွားဝတော်နှောွားကို ဓ ွားဖေ ော်

ဖေတော်ထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရ ခကက

ကိုဘိုနော်ွားဖမ ော်ခအ

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ထကော်ခဖပွား ကကရသညော်။ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂

သ ွား၍ ခက ွားရွ အတ ော်ွား ဖပနော်ကကညော် နော်၌ မတရ ွားေမော်ွားဆီွားက

ော်န္ှ ော်အတူ ေ

ော်ဖေစော်သူ ဦွားထ ော်ဝ ော်ွားလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ညအ နော်က ဖပနော်လညော် လတော်ခဖမ ကော်လ

ခကက

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ရပပီွား ၎ ော်ွားမှ န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မူဆယော်ပမ ြို့နယော်၊ မနော်ို့ဟနော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် အသကော် ၅၆
၁၂၃၈

လ သနော် ( )
လ ေ သနော်

က ွား

၅၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၂ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

မနို့ော်ဟနော်ခက ွားရွ

မူဆယော်

ရှမော်ွား

န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားလ သနော် ( ) လ ေ သနော်သညော် ယ
ေမော်ွားဆီွား၍ ရိုကော်န္ှကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွားအတ ော်ွား အလိုပော် လိုပော်ခနစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ၎ ော်ွားကို
ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ သလဘ ခက ွားရွ မှ
ကိုမ ော်ွားန္ို ော်ကို NLD မဆယော်စညော်ရိုွားခရွားက လ၌ ပါဝ ော်သညော်ဟိုဆိုက ၎ ော်ွားေ ော်ထ ွားခသ ခ ွားဆို ော်၌
၁၂၃၉

၁၂၄၀

မ ော်ွားန္ို ော်

ဝ ော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၅ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၃ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

၂၅ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ကော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ
အနီွားရှ ခသ

အရပော်သ ွား

သလဘ ခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဖပ ော်

အထက(၂) ခရွှေဘို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားက လ ခရ ကော် ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
မူွားဖမစော်အတ ော်ွား ိုနော် ထကော်ခဖပွားသညော်ဟိုဆိုက ခက ကော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားရှ ခသ

ော်သ ွား ပပီွား

ော်ဖပ ော်၌ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

အမှတော် ၁၀
ထူခထ

ော်ခရွားရပော်ကကော်

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊ ဖရွှေဘပှိို ှိ ြို့တင
ွ ော် နှိဝ
ို ငော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ဖ ေ့ညဖ ၆ ရီခ က
ော် ေ့ ဆှိင
ို က
ော် ယော်အတူစီ်းလ သညေ့ော်
လူငယော် နှစော်ဦ်းကှိို အကက ော််းေကော်စစော်အို ော်စ၏
ို တ ော်သ ်း ်း ှ စော်ခတော်ခဖေ့ ခငော််းဖကက ငေ့ော် ဆှိင
ို က
ော် ယော်ဖ ငော််းနှငလ
ော် သညေ့ော်
ကှိဝ
ို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ှ က ဆံ်းို သွ ်းခပေ့ ီ်း ဆှိင
ို က
ော် ယော်ဖ ကော်တင
ွ စ
ော် ီ်းလ သညေ့ော် လူငယော် ှ ူ
ထွကဖ
ော် ဖ ်းလွတဖ
ော် ဖ ကော်သွ ်းခဖ
ှ သညော်။
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ တနို့ော်ဆညော်လမော်ွားဆိုတ ော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက
အရပော်သ ွားတစော်ဦွား ဖေစော်သူ ကိုခေ ော်ဝ ော်ွားထနော်ွားသညော် ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် ပစော်သတော်ဖ

၁၂၄၁

ခေ ော်ဝ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၆ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

တနို့ော်ဆညော်လမော်ွားဆို

သနော်လ ော်

ရနော်ကိုနော်

ော်ွား

ရသညော်။

ကိုခေ ော်ဝ ော်ွားထနော်ွားသညော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သနော်လ ော်ပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။ ၎ ော်ွားသညော်
တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွားခတ ရိုွားခက ွားရွ ကို လ ခရ ကော်လညော်ပတော်ပပီွား ရနော်ကိုနော်သိုို့ဖပနော်ရနော် က ွား တော်သိုို့ သ ွားစဉော်
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ ကော်ဥကကလ ပပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုစညော်သူခက ော်သညော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၇
၁၂၄၂

စညော်သူခက ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၇ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

၄၉ လမော်ွားထပော်

၂ ရပော်ကကော်

ခဖမ ကော်ဥကက
လ ပ

ရနော်ကိုနော်

ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် ကိုယော်ခရွားကိုယော်တ ကစစဖေ ော် က ွားခမ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော်ွား၍ အဖပ ော်ထကော်စဉော် ပိုေနော်ခတ

ော်ပမ ြို့နယော်အခရ ကော်၌

ော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊
၁၂၄၃

ရသူန္ို ော်

က ွား

၃၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၂ န္ိုဝ ော်ဘ

သမဝါယမဒိုဦ

၂၁

းွားစီွားမှှူွား

သမဝါယမဦွားစီွား
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မတတရ

မန္တခလွား

ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

နမှ ဒိုဦွားစီွားမှှူွား ဦွားရသူန္ို ော်သညော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီ နို့ော်တ ော်

ရပပီွားခနှောကော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ွားခသ ခကက

ော် တမော်ွားခရှ

မတတရ ပမ ြို့လမော်ွားမကကီွားခပေါ်၌ ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားရသူန္ို ော်သညော် မ

ော်ဖေစော်သူ

ော်ခနရ မှ မတတရ ပမ ြို့အတ ော်ွားကို လ ခရ ကော်စဉော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

၁၂၄၄

သီဟခက ော် ( )

က ွား

ိုွား ိုွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၉ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

သဃသနော်ွားကျွနော်ွား ရနော်ကိုနော်

စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ရခသ ခကက

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၁၂၄၅

သနော်ွားထနော်ွားခအ

ော်

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၉ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကို ော်ွားခဖမ ကော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွား

ကို ော်ွားခဖမ ကော်ခက ွားရွ မှ ကိုသနော်ွားထနော်ွားခအ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော် က ဆိုွား သညော်။

ရသညော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊
ော်သညော် ရန္ှ ော် စစော်သ ွားမ ွား၏ ရိုကော်န္ှကော်စစော်ခဆွားမှုခကက

ရပပီွား ခလွားနှောရီအကက တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်အ ဏ ရှ ော်ဆနို့ော်က ော်ခရွားဆန္ဒဖပပအတ ော်ွား စ ရွကော်စ တမော်ွားခဝ ှ သညော်အတကော် ဧပပီလအတ ော်ွားတ ော်
ေမော်ွားဆီွားဖ
၁၂၄၆

စို ော်ွားမနော်ခက ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ဧပပီ ၂၁

၃၀ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ူွားစယော်ခတ ော်ခဆွားရို

မော်ွားဖမသ စညော်ရပော်က
ကော်

ခဝါ

ပ ူွား

ော်ွား

ရပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လတ ော် ဖပနော်လညော် လတော်ခဖမ ကော်လ

ော်ရ ( )

ဝကော်ကခလွား

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

လကော်ေကော်ရ

ရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ စဉော်ကို ော်ပမ ြို့နယော်၊ ကသခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်ပို ော်ရှ ော်

အရပော်သ ွား၊
ပေ ွားခမ

ော်ွား

ဒဏော်ရ မ ွားကို ကိုသခနစဉော် န္ိုဝ ော်ဘ လ ၃၀ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက ပ ူွားပမ ြို့ရှ စယော်ခတ ော်ခဆွားရို၌
က ဆိုွားသ ွား ခကက

၁၂၄၇

ခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဝါပမ ြို့နယော်၊

မော်ွားဖမသ စညော်ရပော်ကကော်မှ ကိုစို ော်ွားမနော်ခေ ော်သညော် စစော်ခကက ခရွားတ ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ကိုပေ ွားခမ
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကသခက ွားရွ

စဉော်ကို ော်

မန္တခလွား

ကိုပေ ွားခမ

ညော်ဆို ော်ပို ော်ရှ ော်

ော်ရ ခ ေါ် ဝကော်ကခလွားကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စပပီွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ဒီေ ော်ဘ လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခဖ ခထ ကော်ကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် သိုွားနှောရီ နို့ော်အကက ၌
ော်ရမှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဗမ န္ို ော် လိုွား
ဆို ော်ရ
ခက
၁၂၄၈

န္ှ ော်ွားခအ
ခအ

ော် ( )

ော်ဘည

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

ော်ွားသ ွား

သမ ဂမ ွား

က ော်ွားဘိုတော်ခက ွားရွ ၊

အေြို့ ပော်၏

ကနို့ော်ဘလူ

ဖမရတနှောရပော်ကကော်

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွား၏ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားကို

ရသညော်။

အေြို့ဝ ော်ခဟ
ော်ွား
တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမတော်ပမ ြို့၊ ခနှောကော်လယော်ရပော်ကကော်တ ော် ထမ ော်ွားဆို ော်ေ ော်၍ ခရ

ော်ွား ခနသညော် ဦွားဖပညော်စိုဦွား

( ) တီွားတီကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (PDF) မ ွားအ ွား ခထ ကော်ပခပွားခနသညော်ဟို စပော်စပပီွား
၁၂၄၉

ဖပညော်ော်စိုဦွား ( ) တီွားတီ က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

ထမ ော်ွားဆို ော်ပို
ော်ရှ ော်

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခနှောကော်လယော်ခက ွားရွ

ပမတော်

တနသသ ရီ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဒီေ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော် ၇ နှောရီ အ နော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။
ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားဖပညော်စိုဦွား၏ ရိုပော်အခလ
အခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွားကို သိုသ နော်၌ လ ခရ ကော်ကကညော်ရှုရနော် မသ ွားစိုကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သေိုို့ခက ွားရွ မှ
ဆလို ော်ွားလ ွားရိုခမ (Lal Ro Mawi) ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
၁၂၅၀

ဆလို ော်ွားလ ွားရိုခမ

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

အိုွားခဖမထူွားခက ွားရွ

သေိုို့ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၍

လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ အိုွားခဖမထူွားခက ွားရွ ကို မီွားရှုြို့မှုအတ ော်ွား
ဆလို ော်ွားလ ွားရိုခမ ကိုလညော်ွား မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက
ဖမစော်သ ဖမစော်အခရှြို့ဘကော်ကမော်ွားရှ ၎ ော်ွား၏ ပစိုကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ဆလို ော်ွားလ ွားရိုခမ သညော်

ော်ွားတ ော် အလိုပော်လိုပော်ခနစဉော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၁

အ က စိုွား

က ွား

၁၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၂

ဆနော်ွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၃

သနော်ွားဖမ ော်ခအ

ော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၅

ခက ော်သကော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၆

စော်နနော်ွားဦွား

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၇

ဝ ော်ွားခက ော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
သရှရသညော်။

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၈

ထကော်ကို

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၅၉

ေ ော်မ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၆၀

တ ော်န္ို ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၆၁

စိုွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီကိုလညော်ွား ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆ ွားလ ော်ွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လူ ယော်မ ွားအပါအဝ ော် ရွ သ ွား ၁၁ ဦွားကို
၁၂၆၂

မ

ဝ ော်ွားကကညော်

၆၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၇-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဒိုနော်ွားခတ ခက ွားရွ

ဆ ွားလ ော်ွားကကီွား စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့ သတော်ဖေတော် ကကသလို အဆိုပါခက ွားရွ မှ
စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ပစော် တော်မှုခကက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဝ ော်ွားရီမှ လညော်ွား စစော်အိုပော်စိုတပော်သ ွားမ ွား၏

ော် ခသဆိုွား ရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၂၆၃

အသန္တှောခအ

ော်

မ

၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၆-ဒီေ ော်ဘ -၂၀
၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်ခရှြို့

၁၁၀လမော်ွား၊ ၄၅

မော်ွားဖမသ စ

လမော်ွားန္ှ ော် ၄၆ လမော်ွားကက ွား ညော်

မော်ွားဖမသ စညော်ပမ ြို့နယော်၊ ခအ

ော်သ ယ ရပော်ကကော်

အိုပော် ပော် ခရွားမှှူွားရိုွား ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် အဆိုပါရပော်ကကော်ရိုွားတ ော် တပော်စထ ွားသညော် စစော်သ ွားမ ွားမှ
မန္တခလွား

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ

ော်ွား ခကက

ော် ခနအမော်ခရှြို့တ ော် ကစ ွားခနသညော် အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော် မအသန္တှောခအ

ော်မှ

ခနှောကော်ခစကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခနရ တ ော် ပ ော် ခသဆိုွားသ ွား ရသညော်။

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊
၁၂၆၄

လှု ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ခက

ော်ွားဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
(၆၀၀၆) တပော်ရ ော်ွား

အခဖ
ကနော်ို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ပည အလယော်တနော်ွားခက

ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ွား (ခဘ )မှ အလယော်တနော်ွားဖပခက

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွား၌ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဆရ ဦွားလှု ော်ဝ ော်ွားသညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၃
ော်ွား ရခသ ခကက

ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၇

မနော်ဖပညော်နယော်၊ သဖေှူေရပော်ပမ ြို့တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ဆို ော်ကယော်စီွားလ ခသ ဦွားသ ွား ယော်ဆိုသညော်
၁၂၆၅

သ ွား ယော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၈ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

အရကော် ကော်စကော်ရိုခရှြို့

ကက ို ော်ခရွားရပော်ကကော်

သဖေှူေရပော်

မနော်

အရပော်သ ွားတစော်ဦွားကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ပစော်သတော် ခကက
ဖပနော်လ စဉော် ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသ ွား ယော်သညော် အလိုပော်မှ ခနအမော်သိုို့

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ ော်
တပော်စထ ွားသညော် စစော်သ ွား ၁၀၀ နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတိုို့ ဆိုတော်
၁၂၆၆

မ ွားထနော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား

ခ

ော်ွားဆိုခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော် ပပီွား ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား ခကက
ဦွားစနော်လ ော်၊ ခ

ရ လမော်ွားခကက

ော်ွား၌ ခတြို့သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ ကထူွားမခက ွားရွ မှ

ော်ွားဆိုခက ွားရွ မှ ကိုမ ွားထနော်ွားန္ှ ော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ဒီေ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ ော်
တပော်စထ ွားသညော် စစော်သ ွား ၁၀၀ နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတိုို့ ဆိုတော်
၁၂၆၇

စနော်လ ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား

ကထူွားမခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော် ပပီွား ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား ခကက
ဦွားစနော်လ ော်၊ ခ

ရ လမော်ွားခကက

ော်ွား၌ ခတြို့သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ ကထူွားမခက ွားရွ မှ

ော်ွားဆိုခက ွားရွ မှ ကိုမ ွားထနော်ွားန္ှ ော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ဒီေ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ က ခပါ ော်ွားက ခက ွားရွ တ ော်
တပော်စထ ွားသညော် စစော်သ ွား ၁၀၀ နို့ော်သညော် ၎ ော်ွားတိုို့ ဆိုတော်
၁၂၆၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

စ ော်သ ော်ွားခက ွားရွ အနီွား

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွား၊ သတော်ဖေတော် ပပီွား ခဖမဖမှ ပော်ထ ွား ခကက
ဦွားစနော်လ ော်၊ ခ

ရ လမော်ွားခကက

ော်ွား၌ ခတြို့သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား သိုွားဦွားမှ ကထူွားမခက ွားရွ မှ

ော်ွားဆိုခက ွားရွ မှ ကိုမ ွားထနော်ွားန္ှ ော် အရပော်သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ဒီေ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ (၆၆) မှ ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ
ရှမော်ွားဖပညော်နယော်ခတ
၁၂၆၉

လှဝ ော်ွား

က ွား

၃၃ အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

ခစတနှောဝနော်ထမော်ခက
ွား ွားရွ အဖပ ော်ေကော်

ခက

ော်ဝှကော်ခက ွားရွ

ေယော် ို

ရှမော်ွား

ော်ပို ော်ွား၊ ေယော် ိုပမ ြို့နယော်၊ ခက

ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ ရခကက
ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ဝှပော်ခက ွားရွ မှ ကိုလှဝ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုလှဝ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားကို ဒီေ ော်ဘ လ ၉

ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ န္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုလှဝ ော်ွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့(PDF)ဝ ော်ဟို စပော်စက PDF ဝတော်စိုလှဝတော် ို ော်ွားပပီွား ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခစတိုတတရ ပမ ြို့နယော်၊ သကကယော်ခတ
အရှု

ော်ွားန္ှစော်ဖ

၁၂၇၀

စလို ော်ွားခ ကက

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ဓမမဆရ

(ခစတိုတထရ ရ စနော်ွား )

သကကယော်ခတ

ော်ခက ွားရွ ခစတိုတထရ

မခကွား

ော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော်

ော်ွား ရစော်ယ နော်အသ ော်ွားခတ ော်၏ ဓမမဆရ ဆလို ော်ွားခ ကက သညော် စစော်ခကက ခရွား၌ ရရှသညော်

ဒဏော်ရ မ ွားခကက
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော် မခကွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွား၌ ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဆလို ော်ွားခ ကက သညော် အသ ော်ွားခတ ော်တ ဝနော်ဖေ ော် ခဆ ပမ ြို့နယော်သိုို့ သ ွားရ လမော်ွား၌
ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့(PDF)ဝ ော်ဟို စပော်စဖ

ော်ွား ရက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ထိုို့ခနှောကော် ဆလို ော်ွားခ ကက ကို ဖပ ော်ွားထနော်စ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ ခမွားဖမနော်ွား ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်
မခကွားဖပညော်သူူ့ခဆွားရိုကကီွားသိုို့ လွှခဖပ

ော်ွားခပွား ရ ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀
နို့ော်ရှခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
၁၂၇၁

တိုွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမှ တပော်စ ပပီွား ယမနော်ခနို့ (ဒီေ ော်ဘ ၁၀) နနကော်ပို ော်ွားတ ော်

အဆိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခလွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ခမ

ော်တိုွား၊ ခမ

ော်မိုွား၊ ဦွားကညနို့ော်န္ှ ော် ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားတိုို့ကို

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀
နို့ော်ရှခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
၁၂၇၂

မိုွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမှ တပော်စ ပပီွား ယမနော်ခနို့ (ဒီေ ော်ဘ ၁၀) နနကော်ပို ော်ွားတ ော်

အဆိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခလွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ခမ

ော်တိုွား၊ ခမ

ော်မိုွား၊ ဦွားကညနို့ော်န္ှ ော် ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားတိုို့ကို

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀
နို့ော်ရှခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
၁၂၇၃

ကညနို့ော်

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမှ တပော်စ ပပီွား ယမနော်ခနို့ (ဒီေ ော်ဘ ၁၀) နနကော်ပို ော်ွားတ ော်

အဆိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခလွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ခမ

ော်တိုွား၊ ခမ

ော်မိုွား၊ ဦွားကညနို့ော်န္ှ ော် ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားတိုို့ကို

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀
နို့ော်ရှခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
၁၂၇၄

ခက ော်ဝ ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န ါွားတ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမှ တပော်စ ပပီွား ယမနော်ခနို့ (ဒီေ ော်ဘ ၁၀) နနကော်ပို ော်ွားတ ော်

အဆိုပါခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခလွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ခမ

ော်တိုွား၊ ခမ

ော်မိုွား၊ ဦွားကညနို့ော်န္ှ ော် ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားတိုို့ကို

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၂၇၅

မိုွားမ ော်ွားဦွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားမ ော်ွားဦွား၊ ကို မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော်၊ ကိုထကော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်န္ှ ော် ကိုခအ

ော်ွားသညော် ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်ကိုလညော်ွား ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော် က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားမ ော်ွားဦွား၊ ကို မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော်၊ ကိုထကော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်န္ှ ော် ကိုခအ

ော်ွားသညော် ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်ကိုလညော်ွား ပစော်သတော် ခကက

ော်

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ ကို

ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားမ ော်ွားဦွား၊ ကို မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော်၊ ကိုထကော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်န္ှ ော် ကိုခအ

ော်ွားသညော် ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်ကိုလညော်ွား ပစော်သတော် ခကက

ော်ခက ော်ခေ

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ ကို

ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားမ ော်ွားဦွား၊ ကို မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော်၊ ကိုထကော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ခက ခေ တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
ခအ

ော်ခနခသ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

၁၂၇၈

ော်ခက ခေ တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
ထကော်ခအ

ော်ခနခသ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

၁၂၇၇

ော်ခက ခေ တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

၁၂၇၆

ော်ခနခသ

ော်န္ှ ော် ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွားသညော် ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်ကိုလညော်ွား ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခနခသ
ော်ခက ခေ တိုို့ကို

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၂၇၉

ထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ါ ော်ွားကခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရွ သ ွားခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုမိုွားမ ော်ွားဦွား၊ ကို မော်ွားခဖမစညော်သူကကညော်၊ ကိုထကော်ခအ
ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
စတော်က နော်ွားမ ခရွားမခက

ော်ခနခသ

ော်န္ှ ော် ကိုခအ

ော်ခက ခေ တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွားသညော် ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ို ော်ကိုလညော်ွား ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီအ နော်က
၁၂၈၀

မိုွားခက

ော်ွား

က ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ပ ှူခစ ထီွား ခ ွားခအ
န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ

ော်န္ှ ော် အေြို့ဝ ော်မ ွားက ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်လ သညော် ကိုမိုွားခက

ော်ွားန္ှ ော် အသကော် ၁၇

ော်ရ ေ မ ော်ွားထနော်ွားတိုို့ကို ဆို ော်ကယော်ရပော်မခပွား၍ဟိုဆိုက ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၈ နှောရီအ နော်က
၁၂၈၁

၁၂၈၂

ရ ေ မ ော်ွားထနော်ွား

ပေ ွားမ ော်ွား

က ွား

၁၇

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဖမ ော်ွားစီွားခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ပ ှူခစ ထီွား ခ ွားခအ
န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ

ော်န္ှ ော် အေြို့ဝ ော်မ ွားက ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်လ သညော် ကိုမိုွားခက

ော်ွားန္ှ ော် အသကော် ၁၇

ော်ရ ေ မ ော်ွားထနော်ွားတိုို့ကို ဆို ော်ကယော်ရပော်မခပွား၍ဟိုဆိုက ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေရပော်အတ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ

(ဆ ော်ခဖ ယ ခက ွားရွ

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ဆ ော်ခဖ ယ ခက ွားရွ န္ှ ော် ခရွှေလှခက ွားရွ ကက ွားရှ ေရပော်တစော် ိုတ ော်

န္ှ ော်
ခရွှေလှခက ွားရွ ကက ွား၊

သူခ ွားကိုနော်ွား ( )
သို ဒီပခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

မခကွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊ သူခ ွားကိုနော်ွား ( ) သို ဒီပခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် ခမ

ော်ပေ ွားမ ော်ွားသညော်

နှောွား ိုခနစဉော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့၊ နနကော် ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စန္ိုကော်ပါဖေ ော်
ပစော် တော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခရစကက ပမ ြို့နယော် )
ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မ ော်ွားတပော်ပမ ြို့တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
၁၂၈၃

လှိ ်းော် လှိင
ို ော်

မ

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၁၂-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အခရှြို့

အခနှောကော်ရွ

မ ော်ွားတပော်

ော်ွား

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်ဖ
ခသဆိုွား ဖ

ော်ွား ခကက

ော် ခနအမော်ခရှြို့တ ော် ရပော်ခနသညော် ခဒေါ်လနော်ွားလို ော်ွားမှ က ညော်ထမှနော် ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကနော်ပကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ အိုတော်ေိုခက ွားရွ မှ ရစော်ခတ ော်ရြို့အသ ော်ွားခတ ော်၏ ဓမမအမှုခတ ော်ခဆ

ော်

ဆရ ခတ ော်အမော်အီွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂
၁၂၈၄

အမော်ကီ

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ဓမမအမှုခတ ော်ခဆ
စစော်ခကက
ော်
ခရွားစ နော်ွား

အိုပော်ေိုခက ွားရွ

ကနော်ပကော်လကော်

ော်ွား

ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက
ဖပနော်လ

နော်တ ော် ဟိုတယော်ေိုနော်၌ ေမော်ွားဆီွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ဆရ ခတ ော်အမော်အီွားသညော် အိုတော်ေိုခက ွားရွ ကို
ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရပော်ေစော်ဒီေို ော်နှောန္ှ ော် အလတော်တနော်ွားဓ တော်ပိုသတ ော်ွားခထ ကော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုစိုွားန္ို ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
ေမော်ွားဆီွားဖ

အလတော်တနော်ွား
၁၂၈၅

စိုွားန္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ဓါတော်ပိုသတ ော် စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ရနော်ကိုနော်

းွားခထ ကော်

ော်ွားကို

ရပပီွားခနှောကော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုစိုွားန္ို ော်သညော် လသ ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားဖပ လိုပော်သညော် အသတတော်သပတော်အ ွား
ဓ တော်ပိုရိုကော်ကူွားခနစဉော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား

ရသညော်။ ၎ ော်ွားန္ှ ော်အတူ ဓ တော်ပိုသတ ော်ွားခထ ကော် ကိုခေ ော်ထနော်ွားသညော်လညော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား
သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုထနော်လ ော်ွား၊ ကိုခေ ော်ခေ ော်ခအ
၁၂၈၆

ထနော်လ ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

မှနော်သ ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊ ကိုည တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ ွားဦွားတိုို့သညော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထကော်ခဖပွားစဉော် လယော်အတ ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ
၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား

ရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား
သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုထနော်လ ော်ွား၊ ကိုခေ ော်ခေ ော်ခအ
၁၂၈၇

ခေ ော်ခေ ော်ခအ

ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

မှနော်သ ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊ ကိုည တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ ွားဦွားတိုို့သညော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထကော်ခဖပွားစဉော် လယော်အတ ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ
၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား

ရသညော်။

ော်ွား

ရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်သ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား
သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် ကိုထနော်လ ော်ွား၊ ကိုခေ ော်ခေ ော်ခအ
၁၂၈၈

ည တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ ွားဦက
ွား ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

လယော်ယ အတ ော်ွား

မှနော်သ ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊ ကိုည တိုနော်ွား ( ) ခေ ော်မ ွားဦွားတိုို့သညော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မ ွား ရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ ၍ ထကော်ခဖပွားစဉော် လယော်အတ ော်ွား၌ ပစော်သတော်ဖ
၎ ော်ွားတိုို့၏ဦွားခ ါ ော်ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ ခရနို့သ ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ စ နော်ွားကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အခဖ စိုကော်
မဟ ကိုသလက ရီနှောခရွားကူညီမှုအသ ော်ွား၏ အတ ော်ွားခရွားမှှူွားဖေစော်သူ ဦွားသနော်ွားဖမ ော်သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၂ ရကော်ခနို့
၁၂၈၉

သနော်ွားဖမ ော်

က ွား

၅၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ခစတနှောဝနော်ထမော်စစော်
ွား ခကက ခရွား

စ နော်ွားကကီွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ညခန ၃ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ဦွားသနော်ွားဖမ ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား

ရပပီွား ဒီေ ော်ဘ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားတ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် မ ကော်န္ှှောအပါအဝ ော် တစော်ကိုယော်လိုွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ည မညော်ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။
ော်ွား ထ ွားရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို ဆို ော်ကယော်အတူစီွားသညော်ဟိုဆိုက ပစော် တော် ဖ
၁၂၉၀

ထနော်ွားလ ော်ဦွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော် ပစော် တော် ရ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ထနော်ွားလ ော်ဦွားမှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ဆို ော်ကယော်ခနှောကော်တ ော်လိုကော်ပါလ သညော် ကိုဖပညော်စိုဦွားမှ

ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွားခကက

ော် ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားန္ှ ော်လ သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။
ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၆ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သပတော်က ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ေရပော်က ော်ွားခက ွားရွ ၌
ခနထို ော်သညော် ကိုသီဟန္ို ော်သညော် ခ ွားဝယော်ပပီွားခနှောကော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် က ညော်ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ ဘကော်ကို
ဖပနော်လ စဉော် အကကမော်ွားစစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ဖ
၁၂၉၁

သီဟန္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော် ရေရပော်က ော်ွားခက ွားရွ

သပတော်က ဉော်ွား မန္တခလွား

ော်ွားခကက

၎ ော်ွားန္ှ ော်အတူပါလ သူ တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသီဟန္ို ော်တိုို့န္ှစော်ဦွား

ဆို ော်ကယော်စီွားန ော်ွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စစော်ခဆွားရနော် တ ွားဆီွားရ ရပော်တနို့ော်မခပွားခသ ခကက
ပစော် တော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် အ ော်အ ွား ၂၀၀ ဝနော်ွားက ော် နို့ော်ရှသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
၁၂၉၂

နော်ခနှော ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား
မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်

ထိုွားကကီွားခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ထိုွားကကီွားခက ွားရွ မှ ဦွား နော်ခနှော ော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏ေနီွားတိုို့ကို ခနအမော်န္ှ ော်အတူ
မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် အ ော်အ ွား ၂၀၀ ဝနော်ွားက ော် နို့ော်ရှသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
၁၂၉၃

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ
(ခွ ဖ
ော်
ငော်ဇ ်းီ )

မ

၁၂၉၄

မခ ွား

မ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ ၁၄-ဒီေ ော်ဘ -၂၁

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၁၄-ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၉-ဒီေ ော်ဘ -၂
၀၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား
မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်

ခနအမော်ခရှြို့

ထိုွားကကီွားခက ွားရွ

အမှတော်(၇) မ တ ရပော်၊
ကမော်ွားနှောွားလမော်ွား

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ပိုသမော်

ဧရ ဝတီ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ထိုွားကကီွားခက ွားရွ မှ ဦွား နော်ခနှော ော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏ေနီွားတိုို့ကို
ခနအမော်န္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုသမော်ပမ ြို့တ ော်ခနထို ော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်မခ ွားကို ရတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် ခနအမော်ခရှြို့၌ လညော်ပ ော်ွားကို ခတ၍ ပစော်သတော် ခကက
ခဒေါ်မခ ွားသညော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၂၉၅

တ ော်ခ ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၂၉၆

ခက ော်ခ ွား

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၂၉၇

ေိုွား စော်

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

နှ ော််းခါ်းဖက ်းရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၂၉၈

ခေ ော်ခ ွားဦွား

က ွား

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၂၉၉

သ ွား စော်

က ွား

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၃၀၀

ခဝလ ော်ွား

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၃၀၁

ပေ ွားခဝခထွား

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၃၀၂

နနော်ွားခဝခအ

ော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ကို ဒီေ ော်ဘ ၁၇ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
စကော်ခသနတော်တပော်ဆ ော်ထ ွားသညော် ရဟတော်ယ ဉော် သိုွားစီွားဖေ ော် တရစပော်ပစော် တော် သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော်
ကခလွားတစော်ဦွားအပါအဝ ော် ရိုပော်အခလ
၁၃၀၃

ပါွားသို ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁အရပော်သ ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွား ကိုွားခလ

ော်ွားကို ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွား၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ ခတ
ခဖ

ော်ွား သးရှရသညော်။

ော်ဘကော်ရှ ခမွှြို့လယော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား

ကော်ဦွားန္ှ ော် ေခဟ ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော်

ကိုတ ော်ခ ွားန္ှ ော် ကိုခက ော်ခ ွားတိုို့ကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ ခနှောကော်ခစမှ ပစော်သတော်သ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် ခနဖပညော်ခတ ော်၊ လယော်ခဝွားပမ ြို့နယော်၊ မခဒါပ ော်ခက ွားရွ
၁၃၀၄

လှမ ော်ွားခမ

ော် ( )

လမ ော်ွားခမ

ော်

က ွား

၃၀

ဦွား

ော်ခမ

ော်ခဒွား

၂၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မခဒါပ ော်ခက ွားရွ

လယော်ခဝွား

ခနဖပညော်ခတ ော်

စ သ ော်ခက

ော်ွားမှ အလယော်တနော်ွားဖပခက

ေမော်ွားဆီွားဖ

ရပပီွားခနှောကော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်ွားဆရ ဦွားလှမ ော်ွားခမ

ော်သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော်

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ နို့ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ နယော်ဖ
၁၃၀၅

စိုွားဟနော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၉ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ော်ွား သရှရသညော်။

ွားခက ွားရွ တ ော်

ခနထို ော်သညော် ဦွားစိုွားဟနော်ွားသညော် ၎ ော်ွား၏ခနအမော်၌ ရှခနစဉော် စစော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွား၊ ရပော်ခက ွားအိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား တစော်ဦွားန္ှ ော်
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

နယော်ဖ

ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ပ ှူခစ ထီွား န္ှစော်ဦွားတိုို့မှ အခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားမ ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်က

မန္တခလွားပမ ြို့ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NlD) ပါတီဝ ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၃၂ အရွယော်
ကိုသခထွားခမ
၁၃၀၆

သခထွားခမ

ော် ( )

မိုနော်ွားမ နော်

အမ ွားသ ွားဒီမို
က ွား

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

ကခရစီအေြို့

ဖပညော်ကကီွားတ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

နော်

းိုပော်

ော် ( ) မိုနော်ွားမ နော်န္ှ ော် ေနီွားဖေစော်သူ အသကော် ၃၈ န္ှစော်အရွယော် မနနော်ွားတိုို့သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော်

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်ရှ ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
မန္တခလွား

န္ှစော်ရကော်အကက တ ော် မသ ွားစိုမှ လိုကော်လစိုစမော်ွားစဉော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား

ရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်ွားမ ွားကို မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားထ ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွားမရှဘ သပ ဂ လော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မန္တခလွားပမ ြို့ အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NlD) ပါတီဝ ော် လူ ယော်တစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၃၂ အရွယော်
ကိုသခထွားခမ
၁၃၀၇

နနော်ွား

မ

၃၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

အရပော်သ ွား

ဖပညော်ကကီွားတ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

နော်

မန္တခလွား

ော် ( ) မိုနော်ွားမ နော်န္ှ ော် ေနီွားဖေစော်သူ အသကော် ၃၈ န္ှစော်အရွယော် မနနော်ွားတိုို့သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော်

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖပညော်ကကီွားတ နော်ပမ ြို့နယော်ရှ ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
န္ှစော်ရကော်အကက တ ော် မသ ွားစိုမှ လိုကော်လစိုစမော်ွားစဉော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား

ရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ

ော်ွားမ ွားကို မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားထ ဖပနော်လညော်ခပွားအပော်ဖ

ော်ွားမရှဘ သပ ဂ လော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။
ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊
ေယော် ိုပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ၁၉ ဦွားအနကော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၆၇ န္ှစော်အရွယော် ဦွားခမ
၁၃၀၈

ခမ

ော်ယို

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

န္ှ ော် အသကော် ၄၇ န္ှစော်အရွယော် ဦွားစိုွားတ ော်တိုို့သညော် ခတ

၂၈ ခအ ကော်တိုဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ

ေယော် ို

ရှမော်ွား

ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

(၁) ရစ နော်ွားတ ော်
အမှုေ ော်ဖ

ပော်ခန္ှှော ော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရခကက

ော်ယို

ော်ကကီွားပမ ြို့ အမှတော် (၁) ရစ နော်ွားတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားသညော် ခတ

ော်ကကီွားပမ ြို့ အမှတော်

ော်ွား ထ ွားရပပီွား အကကမော်ွားေကော်မှုတိုကော်ေ ကော်ခရွားဥပခဒ ပိုဒော်မ ၅၂ ဖေ ော်
ော်ွား သရှရသညော်။

ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊
ေယော် ိုပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ၁၉ ဦွားအနကော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၆၇ န္ှစော်အရွယော် ဦွားခမ
၁၃၀၉

စိုွားတ ော်

က ွား

၄၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

န္ှ ော် အသကော် ၄၇ န္ှစော်အရွယော် ဦွားစိုွားတ ော်တိုို့သညော် ခတ

၂၈ ခအ ကော်တိုဘ

အရပော်သ ွား

၂၁

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခရွှေဖပညော်ခအွားခက ွားရွ

ေယော် ို

ရှမော်ွား

ထနော်ွားသမော်ွားဖ

ော်ွား ထ ွားရစဉော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

(၁) ရစ နော်ွားတ ော်
အမှုေ ော်ဖ

ပော်ခန္ှှော ော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရခကက

ော်ယို

ော်ကကီွားပမ ြို့ အမှတော် (၁) ရစ နော်ွားတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်ရွ သ ွား ၁၇ ဦွားသညော် ခတ

ော်ကကီွားပမ ြို့ အမှတော်

ော်ွား ထ ွားရပပီွား အကကမော်ွားေကော်မှုတိုကော်ေ ကော်ခရွားဥပခဒ ပိုဒော်မ ၅၂ ဖေ ော်
ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၁၉ ရကော်ခနို့ ည ၁၀ နှောရီ နို့ော်က ဆို ော်ကယော်စီွား၍ ဖပနော်လ ခသ လူ ယော်တစော်ဦွားကို ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
မိုွားည ပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ စစော်ခဆွားခရွား တော်တ ော် စစော်သ ွားမ ွားမှ ပစော် တော် ဖ
၁၃၁၀

ဆနော်ွားမ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၉ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

စစော်ခဆွားခရွား တော်တ ော်
ပစော်သတော် ရ

မိုွားဆယော် ခက ွားရွ

မိုွားည

ပ ူွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော် အဆိုပါလူ ယော်မှ

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်လူ ယော်မှ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

လကော်ပတနော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ဆ ော်မနီခက ွားရွ အိုပော်စို၊ မိုွားဆယော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ကိုဆနော်ွားမ ော်ွားခအ

ော် ဖေစော်ခကက

သရှရသညော်။

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်သ ွား
၁၃၁၁

ဖမတော်သ ော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၀ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

၁၀၀ နို့ော်မှ စီွားန ော်ွား ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊ ဦွားမ ွားန္ို ော်န္ှ ော်
ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်ခ ွားတိုို့ကို

ော်ွား

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်သ ွား
၁၃၁၂

မ ွားန္ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၀ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

၁၀၀ နို့ော်မှ စီွားန ော်ွား ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊ ဦွားမ ွားန္ို ော်န္ှ ော်
ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ခအ

ော်ခ ွားတိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ေ ော်ဘ လ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်သ ွား
၁၃၁၃

ခအ

ော်ခ ွား

က ွား

၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၀ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

၁၀၀ နို့ော်မှ စီွားန ော်ွား ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၀ ရကော်ခနို့တ ော် ခဒသ ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားဖမတော်သ ော်ွား၊ ဦွားမ ွားန္ို ော်န္ှ ော်
ဆိုကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှသညော် အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ

၁၃၁၄

ခမ

ော်ခ ွား

က ွား

၅၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခ ွားမ

မ

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၀၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခအွားကို

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ေိုွားခအွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ဖမ ော်ခေ ော်

က ွား

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ကကညော်၊

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ော်ကကညော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၁၈

ော်

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၁၇

ော်ကကညော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၁၆

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ကကညော်၊

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၁၅

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂

ော်ခ ွားတိုို့ကို

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ကကညော်၊

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၁၉

မ ော်ွားဒ ော်

က ွား

၆၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၃ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခ သ ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ဝ ော်ွားဖမ ော်ရီ

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၀၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

မ

ဘဥ

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၀၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ထူွားခအ

ော်ခက ော်

က ွား

၇၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

အခပ

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ခေ ော်လ ော်ွား

က ွား

၄၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်
ော်ကကညော်၊

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌
ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ော်ကကညော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၅

ော်ွားတိုို့ခကက

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ကကညော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၄

ော်

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၃

ော်ကကညော်၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၂

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ကကညော်၊

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂

ော်

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၁

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃-ဒီေ ော်ဘ -၂

ော်ကကညော်၊

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၀

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွားတိုို့ခကက

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ကကညော်၊

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၆

ခမ

ော်ခေ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၃ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်
တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခမ

ော်ကကညော်

က ွား

၅၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

တော် ရ

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နတော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

၁၃၂၈

သီဟ ( ) ကနော်ခကကွား က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ွားလိုန္ှ ော်စမော်ွားလှမော်

းွားရွ ကက ွား လမော်ွားပို ော်ွား

ည ော်ွားခမ ော်ခက ွားရွ

ခလ

ော်ွားလို

တနသသ ရီ

ခလွားခ ါခထ
၁၃၂၉

ခနှောော် ီွား

မ

၆၀ အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၂၁-ဒီေ ော်ဘ -၂
၀၂၁

အရပော်သ ွား

ော်ကကညော်၊

လမော်ွားတစော်ခနရ တ ော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားလိုွားပမ ြို့နယော်၊ ခလ

ော်ွားလိုွား -စမော်ွားလှမော်ွားသ ွား

ော်ွားမရှသညော် ည ော်ွားခမ ော်ခက ွားရွ သ ွား ကိုကနော်ွားခကက ( )

သီဟကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၀ နှောရီတ ော် လရ ၁၀၁ တပော်ရ ော်ွားမှ မနော်ဖပညော်နယော်၊ ဘီွားလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

ခက ွားရွ န္ှ ော်ခထ ော်ကလ ခထ ော်ကခလ ော် ီွားခက ွားရွ
ခးး းော် ီွား

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခလ
ခလ

ော်ွားတိုို့ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၄ ဒီေ ော်ဘ

ော်ကကညော်၊

ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၃ ရကော်ခနို့၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ရဟတော်ယ ဉော်ခပေါ်မှ ပစော် တော်ဖ
၁၃၂၇

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခ
ခက ွားရွ အတ ော်ွားပစော်

ော်ွားတိုို့ခကက

ခဒေါ်ခ ွားမ၊ ကိုခအွားကို၊ ကိုေိုွားခအွား၊ ကိုဖမ ော်ခေ ော်၊ အမညော်စိုစမော်ွားဆ အမ ွားသ ွား သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား
တိုို့ဖေစော်ခကက

၂၃ ဒီေ ော်ဘ

ော်ွား၊ ခဖမဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ ကိုွားဦွားမှ ဦွားခမ

း

ဘီွားလ ော်ွား

ခထ ော်ကခလ ော် ီွားခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော် ခနှောော် ီွားကို ဦွားခ ါ ော်ွားအ ွား ခသနတော်ဖေ ော်ခတ၍

မနော်

ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခက ွားရွ ကက ွား
ဒီေ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေကော်ဒရယော်

ကဗ ဆရ ၊
၁၃၃၀

ခအစို ော်ွားခက( )
စို ော်ွားဝ ော်ွားခအ

ော်

က ွား

၃၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၅ ဒီေ ော်ဘ ၂၁ ေကော်ဒရယော်

စို ော်ွားဝ ော်ွားခအ
မယော်ဝါွား ီွား

ဧရ ဝတီ

နယော်၏

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမဝတီပမ ြို့နယော်၊ မယော်ဝါွား ီွားခက ွားရွ အနီွား စစော်ခဘွားခရှ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ရနော်ကိုနော်တကကသိုလော် ဘူမခဗဒ တတယန္ှစော်ခက
၁၃၃၁

ခအ

ော်ဘိုနော်ွားခက ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၇ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ခက

ော်ွားသ ွား စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ရနော်ကိုနော်

ရနော်ကိုနော်

တ ခမပမ ြို့နယော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ွားသ ွား ကိုခအ

ော်ဘိုနော်ွားခက ော်သညော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ရပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၂၇ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွှေကူပမ ြို့မှ မူလတနော်ွားဖပခက

ဦွားခေ ော်ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ခကက
၁၃၃၂

ခေ ော်ဦွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

ဟ ော်အနော်ခက ွားရွ အဝ ော်

ခရွှေကူ

က

ော်

ော်ွား

သရှရသညော်။

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားသညော် က
၂၆ ဒီေ ော်ဘ

ော်မ ွား

ပိုနော်ွား ိုရ သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားက ညော် က ခရ ကော်ခပါကော်ကစဉော် ကိုခအစို ော်ွားခက၏ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ထမှနော်က
က ဆိုွား ဖ

အယော်ဒီတ

နယော်၏ အယော်ဒီတ န္ှ ော် ကဗ ဆရ ဖေစော်သူ ကိုခအစို ော်ွားခက ( )

ော်သညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်လိုကော်ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်ထမှနော်၍

သရှရသညော်။ ဦွားခေ ော်ဦွားသညော် ၎ ော်ွား၏ညီမ မ သလ ခဆ
တိုကော်ပဖေစော်ပ ွားခနခသ ခကက
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်ွားဆရ
ော်ွား

ော်အတကော် ဝါွားသ ွား ိုတော်ပပီွားအဖပနော်

ော် ထကော်ခဖပွားစဉော် ဟ ော်အနော်ခက ွားရွ အဝ ော်၌ ခဖ ခထ ကော်ကို က ညော်ထမှနော်၍

ရပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ လယော်သစော်ခက ွားရွ မှ ကိုရဝ ော်ွားခေ ော်
၁၃၃၃

ရဝ ော်ွားခေ ော် ( )
ကိုလ ွား

က ွား

၄၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၆ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

လယော်သစော်ခက ွားရွ စ
သ ော်ခက

ော်ွားအတ ော်ွား

( ) ကိုလ ွားကို ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော် ခလွားဦွားမှ ခက ွားရွ စ သ ော်ခက
လယော်သစော်ခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ
မသ ွားစိုထအခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော်ွားသိုို့ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ွားကို လ ခရ ကော်ထိုတော်ယူရနော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်သ ွား ပပီွား

ကခလွားသူ ယော်မ ွား
၁၃၃၄

က ကယော်ခစ

ော်ခရှ

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
က ွား

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

ကော်ခရွားအသ ော်ွားဝနော်ထ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

Save The
Children
ဝနော်ထမော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူ ဆ၊ှိို
ှိို ဖ
ဆ
ှိို က ်းရွ အ ်းီ

ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မော်ွား

ကခလွားသူ ယော်မ ွား
၁၃၃၅

က ကယော်ခစ

ော်ခရှ

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

ကော်ခရွားအသ ော်ွားဝနော်ထ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

Save The
Children
ဝနော်ထမော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူ ဆှိို ၊
ှိို ဖ
ဆ
ှိို က ်းရွ အ ်းီ

ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
၁၃၃၆

ပကူွားမိုွား

မ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄-ဒီေ ော်ဘ -၂၀၂၁

၂၄-ဒီေ ော်ဘ -၂
၀၂၁

ခက

ော်ွားသူ

ေရူဆို ၊
မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
၁၃၃၇

လရယော်

M

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

သစော်ဖတ ော်ခ ေရူဆို ၊
ဖာာါငော််း
မိုဆခ
ို က ွားရွ အနီွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
၁၃၃၈

သ ွားရယော်

M

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

သစော်ဖတ ဝ ေရူဆို ၊
ကော် ကီ်းဌ
မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌
၁၃၃၉

၂၆ အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား/မ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ေရူဆို ၊
မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက
ေရူဆို

ကယ ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌

၁၃၄၀

မ

ူွားအီ ( ) ဘူွားအီ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်န

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက

ယော်

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ

လူမ ွားခပါ ော်ွားစို

ေမော်ွားဆီွားဖ

လတော်ခဖမ ကော်

ေရူဆို ၊

ေရူဆို

မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

ကယ ွား

ော်ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅
ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

၎ ော်ွားတိုို့မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားမ ရမီ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ၎ ော်ွားတိုို့လတော်ခဖမ ကော်ခရွားအတကော်

သ ွားခရ ကော်ညှန္ှု ော်ွား ခသ ကရ ော်နီဖပညော်နယော် လူမ ွားခပါ ော်ွားစို လတော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား (ကလလတ)မှ တပော်ေြို့ဝ ော်

ခရွား တပော်ဦွား

ခလွားဦွားအ ွား စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက ွားမ ွားတိုတော်၍ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်က ရကော်ရကော်စကော်စကော် သတော်ဖေတော် ခကက

(ကလလတ)

ကလလတ မှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားသညော်။

ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌

၁၃၄၁

ခက ော်ခဒွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်န

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက

ယော်

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ

လူမ ွားခပါ ော်ွားစို

ေမော်ွားဆီွားဖ

လတော်ခဖမ ကော်

ေရူဆို ၊

ေရူဆို

မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

ကယ ွား

ော်ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅
ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

၎ ော်ွားတိုို့မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားမ ရမီ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ၎ ော်ွားတိုို့လတော်ခဖမ ကော်ခရွားအတကော်

သ ွားခရ ကော်ညှန္ှု ော်ွား ခသ ကရ ော်နီဖပညော်နယော် လူမ ွားခပါ ော်ွားစို လတော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား (ကလလတ)မှ တပော်ေြို့ဝ ော်

ခရွား တပော်ဦွား

ခလွားဦွားအ ွား စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက ွားမ ွားတိုတော်၍ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်က ရကော်ရကော်စကော်စကော် သတော်ဖေတော် ခကက

(ကလလတ)

ကလလတ မှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားသညော်။

ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌

၁၃၄၂

ခပါလို

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်န

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက

ယော်

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ

လူမ ွားခပါ ော်ွားစို

ေမော်ွားဆီွားဖ

လတော်ခဖမ ကော်

ေရူဆို ၊

ေရူဆို

မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

ကယ ွား

ော်ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅
ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

၎ ော်ွားတိုို့မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားမ ရမီ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ၎ ော်ွားတိုို့လတော်ခဖမ ကော်ခရွားအတကော်

သ ွားခရ ကော်ညှန္ှု ော်ွား ခသ ကရ ော်နီဖပညော်နယော် လူမ ွားခပါ ော်ွားစို လတော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား (ကလလတ)မှ တပော်ေြို့ဝ ော်

ခရွား တပော်ဦွား

ခလွားဦွားအ ွား စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက ွားမ ွားတိုတော်၍ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်က ရကော်ရကော်စကော်စကော် သတော်ဖေတော် ခကက

(ကလလတ)

ကလလတ မှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားသညော်။

ော်ွား

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား၌

၁၃၄၃

လှထူွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၄ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ကရ ော်နီဖပညော်န

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ခသ ခကက

ယော်

ဦွားသညော် ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားဖေ ော် စစော်ခဘွားခရှ

လူမ ွားခပါ ော်ွားစို

ေမော်ွားဆီွားဖ

လတော်ခဖမ ကော်

ေရူဆို ၊

ေရူဆို

မိုဆိုခက ွားရွ အနီွား

ကယ ွား

ော်ွား

ော် ကခလွားမ ွား၊ Save the Children မှ ဝနော်ထမော်ွား န္ှစော်ဦွားအပါအဝ ော် ခဒသ ၃၅
ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ထပော်တိုကော်ခတြို့ ပပီွား

ရက ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်မ ွားန္ှ ော်အတူ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

၎ ော်ွားတိုို့မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားမ ရမီ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရစဉော်အတ ော်ွား ၎ ော်ွားတိုို့လတော်ခဖမ ကော်ခရွားအတကော်

သ ွားခရ ကော်ညှန္ှု ော်ွား ခသ ကရ ော်နီဖပညော်နယော် လူမ ွားခပါ ော်ွားစို လတော်ခဖမ ကော်ခရွား တပော်ဦွား (ကလလတ)မှ တပော်ေြို့ဝ ော်

ခရွား တပော်ဦွား

ခလွားဦွားအ ွား စစော်တပော်မှ လကော်ဖပနော်ကက ွားမ ွားတိုတော်၍ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်က ရကော်ရကော်စကော်စကော် သတော်ဖေတော် ခကက

(ကလလတ)

ကလလတ မှ ထိုတော်ဖပနော်ထ ွားသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ိုကကှူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မ ွားန္ှ ော်
ဆကော်စပော်မှုရှသညော်ဟိုစပော်စဖ
၁၃၄၄

မ ွားန္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခအ ကော်တိုဘ

၂၇ ဒီေ ော်ဘ

၂၁

၂၁

အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူအက ဉော်ွားခထ

ော်

အမှတော် ၃ ရပော်ကကော်၊
ပမ ြို့ဖပကကော်သစော်

ပ ိုကကှူ

မခကွား

ော်ွား

ရပပီွား ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခသ

ပ ိုကကှူပမ ြို့၊ အမှတော် (၃) ရကော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော် ဦွားမ ွားန္ို ော်မှ စစော်ခကက ခရွားတ ော်
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသညော် ဒဏော်ခကက

ော် ဒီေ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော် ပ ိုကကှူအက ဉော်ွားခထ

ော်အတ ော်ွား၌

ော်ွား

၁၃၄၅

ထ ွားခမ

ော်

က ွား

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၉ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

စစော်သ ွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော်လ

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားထ ွားခမ

ော်ကို သတော်ဖေတော်၍ မီွားရှုြို့ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမတော်ပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုရကိုသညော်
အရကော်မူွားပပီွား ေနီွားဖေစော်သူန္ှ ော်စက ွားမ ွားရနော်ဖေစော်ခသ ခကက
စစော်မှုထမော်ွားခဟ

ော် အနီွားအနှောွားတ ော် ခနထို ော်သညော်

ော်ွားတစော်ဦွားမှ ဆူညသညော်ဟိုဆိုက ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွားကို တို ော်ကက ွား သညော်။ ထိုို့ခကက

ော်

ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွားတ ော် တပော်စထ ွားသညော် စစော်သ ွားမ ွား၊ ရမ ွားန္ှ ော် မီွားသတော်တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ
၁၃၄၆

ရကို

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၉ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

ရှမော်ွားခ

အရပော်သ ွား

ော်ွားဝနော်ထမော်ွားရပော်

ကကော်

ပမတော်

တနသသ ရီ

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ခသ ော်လညော်ွား ကိုရကိုမှ ထကော်ခဖပွားလတော်ခဖမ ကော်သ ွား သညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော်
ကိုရကိုသညော် သ ွားခရ ကော်ခတ

ော်ွားပနော်ပပီွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ခသ ော်လညော်ွား စစော်သ ွားမ ွား၊ ရမ ွားန္ှ ော်

မီွားသတော်တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝို ော်ွား၍ ရိုကော်န္ှကော် ကကသညော်။ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုရကိုအ ွား
ခဆွားရိုသိုို့ပိုို့ခဆ

ော်ရနော် မသ ွားစိုကို အခကက

ော်ွားကက ွားလ ခသ ော်လညော်ွား ကိုရကိုမှ က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ခအ ကော်တိုဘ လ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
၁၃၄၇

၁၃၄၈

စအစိုွား

ခအ

က ွား

ော်မ ော်ွား

၃၆

က ွား

၂၅ ခအ ကော်တိုဘ

ဦွားစနော်လ ော်

၂၁

ဦွားမ ော်ွားန္ို ော်

၂၈ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

အ ော်ွားစနော်အက ဉော်ွားခထ

ော်

တခတွား

(အ ော်ွားစနော်ခဆွားရို )

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား
(နနော်ွားတ ော်ွား)

ရနော်ကိုနော်

ော်သိုို့ ပိုို့ခဆ

အသကော်ရှှူကကပော်ခသ ခကက

ော် ခထ

ော်ဖ

ော်ွား

တကိုနော်ွားခက ွားရွ

ပိုသမော်ကကီွား

မန္တခလွား

ော်တ ော်ွားခဆွားရိုမှ အ ော်ွားစနော်ခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

ေ ော်မ ော်ွားထိုကော်

က ွား

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ထမော်ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အမှတော် (၄) ရပော်ကကော်၊
ဦွားပနော်ွားဖေှူလမော်ွား

ခတ

ော် ူ

ပ ူွား

ော်ွား

ညီညီစနော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၂၁

ခက

ော်ွားဆရ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ

ခဖမ

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရက ၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ေူလို ော်လကတညော်ွားက

ယ ော်ွားခနို့ညအ နော်က စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ူပမ ြို့မှ ပရဟတသမ ွား ဦွားေ ော်မ ော်ွားထိုကော်သညော်
ော်ွား

ရပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားေ ော်မ ော်ွားထိုကော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား ရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ
၁၃၅၀

ော်ွား

ရခသ ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် အိုတော်တ ော်ွားပမ ြို့သိုို့သ ွားရ လမော်ွား၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

၁၇ ဒီေ ော်ဘ

ော် သညော်။ ညခန ၄ နှောရီအ နော်တ ော်

စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ
၁၃၄၉

ရပပီွား န္ိုဝ ော်ဘ လ ၉ ရကော်ခနို့တ ော်

က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့(PDF)ဝ ော်ဟို စပော်စဖ
ခစတနှောဝနော်

ော်ွား

ရသညော်။ ၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့၊ ခနို့လယော် ၂ နှောရီ တ ော်

ော်ွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ဦွားညီညီစနော်သညော်

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ၌ ပါဝ ော်သညော် အလယော်တနော်ွားဖပခက
ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွား၏ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွားကို

ော်ွားဆရ တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား ဒီေ ော်ဘ လ ၁၇

ရပပီွား မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ ညအ နော်အတ ော် .ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တ ခမပမ ြို့နယော်တ ော် ခနထို ော်သညော်
၁၃၅၁

လှမ ော်ွားသနော်ွား

က ွား

၄၅

ဦွားခမ

ော်ခမ

ော်သ

နော်ွား

၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

အရိုွားကိုနော်ွားရပော်ကကော်

တ ခမ

ရနော်ကိုနော်

ဦွားလှမ ော်ွားသနော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဧညော်စ ရ ော်ွားစစော်မညော်ဟိုဆိုက
လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော် စစော်ခကက ခရွားတ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားလှမ ော်ွားသနော်ွား က ဆိုွားသ ွားခကက
မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခတ

အမ ွားသ ွားဒီမို
၁၃၅၂

သနော်ွားစိုွား ( ) သနော်ွားစိုွား က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ကခရစီ
အေြို့ ပော်

ော်ွားကို မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၃
ော်ွားကက ွားလ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်သ ပမ ြို့နယော် အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD)ပါတီ၏

ပမ ြို့နယော်လူ ယော်လိုပော် နော်ွားအေြို့ဝ ော် ကိုသနော်ွားစိုွား ( ) သနော်ွားစိုွားသညော် စစော်ခကက ခရွား၌
စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခတ

ော်သ

မန္တခလွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ရခသ ခကက

ော် ၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားစိုွား ( ) သနော်ွားစိုွားသညော် ၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော်
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွားတ ော် တစော်ပတော်ကက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ခတ ခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား
၁၃၅၃

ခမ

ော်ဖမ ော်

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ရွ အခရှြို့ေကော်ခက

ော်ွား

အနီွား

အ ော်ခတ ခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခမ

ော်ဖမ ော်န္ှ ော် ဦွားတ ော်ခသ

မီွားရှုြို့ ခကက

ော်ွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စ သ ော်ခက

ော်ွားအနီွား၌ သတော်ဖေတော် ပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ခတ ခက ွားရွ မှ ခဒသ ရွ သ ွား
၁၃၅၄

တ ော်ခသ

ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ရွ အခရှြို့ေကော်ခက

ော်ွား

အနီွား

အ ော်ခတ ခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခမ

ော်ဖမ ော်န္ှ ော် ဦွားတ ော်ခသ

မီွားရှုြို့ ခကက

ော်ွားတိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စ သ ော်ခက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ခဖမ
ေမော်ွားဆီွားဖ

ခရွှေဘို၊
၁၃၅၅

ခက ော်သူရ

က ွား

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခက ကော်ခဖမ စစော်ကို ော်ွား
း

ော်ွားပမ ြို့

ော်ွား

ော်ွားပမ ြို့တ ော် ေနော်နဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားက

ရသူ ခလွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခက ော်သူရသညော် စစော်ခကက ခရွား၌

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား ရခသ ခကက

ကိုခက ော်သူရ၏ ရိုပော်အခလ
အခကက

ော်ွားကက ွား ခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော်

ော်ွားကို လ ခရ ကော် ထိုတော်ယူရနော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ မသ ွားစိုထ

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခည
၁၃၅၆

ခေ ော်မ ွားခနှော ော်

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခည

ော်ပ ော်ကကီွားခတ က

ခးးွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

၁၃၅၇

ဆနော်ွား ို ော်

က ွား

၁၃၅၈

ေ လ ော်ွား

က ွား

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

အ ေ နညော်လမော်ွားခပေါ်

ော်ပ ော်ကကီွားခတ က

ခးးွားရွ

ခည

ော်ပ ော်ခေ ော်ရပော်က

ကော်

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ပ ော်ကကီွားခတ ခက ွားရွ န္ှ ော်

အနီွားဝနော်ွားက ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စစော်ရဟတော်ယ ဉော်အသိုွားဖပ ၍ ပစော် တော် ခသ ခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ရွ သ ွား န္ှစော်ဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားမှ ကိုခေ ော်မ ွားခနှော ော်န္ှ ော် ဦွားဆနော်ွား ို ော်တိုို့ဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခည
ခည

ော်ွားအနီွား၌ သတော်ဖေတော် ပပီွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ပ ော်ကကီွားခတ ခက ွားရွ န္ှ ော်

အနီွားဝနော်ွားက ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ စစော်ရဟတော်ယ ဉော်အသိုွားဖပ ၍ ပစော် တော် ခသ ခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ရွ သ ွား န္ှစော်ဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားန္ှစော်ဦွားမှ ကိုခေ ော်မ ွားခနှော ော်န္ှ ော် ဦွားဆနော်ွား ို ော်တိုို့ဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့၌ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားလ ခနခသ ကိုေ လ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လမော်ွားခပေါ်တ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားကိုခတ၍ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားခသ ဖမနော်မ မီွားရထ ွား၏ မလွှကိုနော်ွားဒီေယော်စကော်ရိုမှ
အကကီွားတနော်ွားစ ခရွား ဦွားခအ
၁၃၅၉

ခအ

ော်ကိုလတော်

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

မီွားရထ ွားဝနော်
ထမော်ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မလွှကိုနော်ွားမီွားရထ ွားဝနော်ွား

မ သလ ခတ
ော်ညနို့ော်

စပော်စဖ
ရနော်ကိုနော်

ော်ွား

ော်ကိုလတော်သညော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (PDF) ခ ါ ော်ွားခဆ

ရပပီွား ၎ ော်ွားခနထို ော်ရ ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ သလ ခတ

ော်ဟို

ော်ညနို့ော်ပမ ြို့နယော်ရှ

မလွှကိုနော်ွားမီွားရထ ွားဝနော်ထမော်ွားအမော်ရ ၌ ေနော်နဝါရီလ ၄ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီ ဝနော်ွားက ော်အ နော်က ရိုကော်န္ှကော်၍
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခအ

ော်ကိုလတော်သညော် စစော်ခကက ခရွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ ရွ ခတ ော်ခက ွားရွ မှ ကကော်ကို ော်ွားခထ
ော်ဦွားပမ ြို့နယော်န္ှ ော်
၁၃၆၀

စော်ခက

ော်ွား

က ွား

၁၂

ဦွားစနော်ဖမ ော်

၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ကသစော်ခက ွားရွ ကက ွား
ခန္ှှောကိုနော်ွားခက ွားရွ ထပော်

လိုပော်ကို ော်ခသ အေြို့မ ွားသညော် ဆို ော်ကယော် ိုန္ှစော်စီွားဖေ ော် လ ခရ ကော်ကကစဉော်
ရွ ခတ ော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်န္ှ ော် ကသစော်ခက ွားရွ ကက ွား

ခန္ှှောကိုနော်ွားခက ွားရွ ထပော်အခရ ကော်၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ပစော် တော် သညော်။ ယ ော်ွားသိုို့ ပစော် တော်မှုခကက
ဆို ော်ကယော်ခနှောကော်မှ လိုကော်ပါလ သညော် အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် ခမ
သရှရသညော်။

ော် စော်ခက

ော်ွားမှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သရကော်ခ

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ
၁၃၆၁

နို့ော်ခေ ော်ခထွား

က ွား

၁၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

သရကော်ခ

ော်

းွား

ခဒသ ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွား ကကသညော်။ ထိုသိုို့ထကော်ခဖပွားစဉော် ပစော် တော်ဖ
တနသသ ရီ

ပနော်ွားရလိုပော်ကို ော်ခနသညော် အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ခမ

ော်ခအ

ော်သကော်ပေ ွား န္ှ ော် ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သရကော်ခ

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ
ရခေ ော်ထိုကော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

သရကော်ခ

ော်

းွား

ခဒသ ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွား ကကသညော်။ ထိုသိုို့ထကော်ခဖပွားစဉော် ပစော် တော်ဖ
တနသသ ရီ

ပနော်ွားရလိုပော်ကို ော်ခနသညော် အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ခမ

ော်ခအ

ော်သကော်ပေ ွား န္ှ ော် ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်လ ဖ
ော်သကော်ပေ ွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ရနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

က ော်ွားခရှြို့ခက ွားရွ

သရကော်ခ
းွား

ော်

ခဒသ ရွ သူ၊ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွား ကကသညော်။ ထိုသိုို့ထကော်ခဖပွားစဉော် ပစော် တော်ဖ
တနသသ ရီ

ပနော်ွားရလိုပော်ကို ော်ခနသညော် အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ခမ

ော်ခအ

ော်သကော်ပေ ွား န္ှ ော် ခမ

ော်
ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၀ နှောရီ နို့ော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သရကော်ခ

ခအ

ော်ွားခကက

ော်ွား ရခသ ခကက

ော် နော်ို့ေ ော်ခထွား၊ အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ရခေ ော်ထိုကော်တိုို့မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားသညော် ခဒသ အမ ွားအဖပ ွားရှခကက

၁၃၆၃

ော်
ော်

ော် နော်ို့ေ ော်ခထွား၊ အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ရခေ ော်ထိုကော်တိုို့မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားသညော် ခဒသ အမ ွားအဖပ ွားရှခကက

၁၃၆၂

ော်ွားခကက

ော်ွား ရခသ ခကက

ော်ွားခကက

ော်ွား ရခသ ခကက

ော်
ော်

ော် နော်ို့ေ ော်ခထွား၊ အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ရခေ ော်ထိုကော်တိုို့မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားသညော် ခဒသ အမ ွားအဖပ ွားရှခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၄

ဆလို ော်ွားသီဒ ော်ွား

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

သတ ော်ွားခထ

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်

ကော်

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၅

ဆလို ော်ွားလ နနော်ွား

က ွား

၁၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်
ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့
ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၆

ဆလို ော်ွား စတီဗ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်

မတူပီ

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၇

ဆလို ော်ွား ဗနော်ထူွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်

မတူပီ

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၈

ဆလို ော်ွား လ ွားရ ော်ွားလော် က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်

မတူပီ

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၆၉

ဆလို ော်ွား
ေူွားပါွားဆ လ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်

မတူပီ

ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၇၀

ဆလို ော်ွားတ ော်စနော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်
ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

ကစခက ွားရွ

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့
ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၇၁

ဆလို ော်ွားလ နော် ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်
ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

Boi Thia Village

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၇၂

ဆလို ော်ွားခယေခအ
ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်
ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

လို ော်ခက ွားရွ

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့နယော်၊ မတူပီ -ဟ ွား ါွားလမော်ွားခပေါ်ရှ လှခလှ ခက ွားရွ န္ှ ော် ကီလှုနော်ွားခက ွားရွ ကက ွားတ ော်
ေနော်နဝါရီလ ၆ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ၇ ရကော်ခနို့က အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွားဖပညော်သူ ၁၀
ဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားက ခရှြို့တနော်ွားစစော်မ ကော်န္ှှောဖပ ော်သိုို့ ခ ေါ်ခဆ
၁၃၇၃

ဆလို ော်ွားထတော်လိုွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆/၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လိုခလှ ော်ရွ န္ှ ော်
ကီွားလှုနော်ွားရွ ကက ွား

လိုခလှ ော်ခက ွားရွ

မတူပီ

ော်ွား

အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား ရသူမ ွားအနကော် Khonumthung သတ ော်ွား

တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
ပါဝ ော်ခကက

ော်၍ လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုကသိုို့

န၏ တညော်ခထ

ော် သညော်၊ လကော်ရှတ ော် The Hakha Times သတ ော်ွား

ော်သူန္ှ ော် အယော်ဒီတ

ပော်အဖေစော်

န၌ လိုပော်ကို ော်ခနသညော် Pu Tui Dim

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၃၇၄

ခပတိုွား

က ွား

၆၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၈ ေနော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ပပီွား စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှ၊ နှောွားမကက ွား၊

စက ွားမခဖပ တတော်သညော် ဦွားခပတိုွား၏ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ရိုကော်န္ှကော်သ ွား သညော်။ ဦွားခပတိုွားသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားကို
ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ ဖေ ော် ၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခက
၁၃၇၅

ခက ော်ရှနော်ွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ခက

ော်ွားဆ ော်ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

၁၃၇၆

ပေ ွား

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

သကက ွားစကော်န္ှ ော်
ဖမခတ
းွား

ထကော်မခဖပွားဘ အမော်၌ က နော် ခသ ဦွားခက ော်ရှနော်သညော် ပစော်သတော်ဖ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

ဖမဘိုရ ော်
ော်ခက ွားရွ ကက

ော်ွားဆ ော်ခက ွားရွ ကို

စစော်သ ွားမ ွားဝ ော်ခရ ကော်လ သညော်အတကော် ခဒသ မ ွား ထကော်ခဖပွားကကရ စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ော်ွား

ရခကက

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဖမဘိုရ ော်သကက ွားစကော်န္ှ ော် ဖမခတ

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှ၍

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခက ွားရွ ကက ွားတ ော် ေနော်နဝါရီလ ၉

ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီဝနော်ွားက ော်က အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို ဆို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆိုက
ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ပစော် တော် ဖ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော် အဆိုပါအမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားမှ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သပတော်က ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုပေ ွားန္ှ ော် ကိုေ နညော်တိုို့ဖေစော်ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

ဖမဘိုရ ော်
၁၃၇၇

ေ နညော်

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

သကက ွားစကော်န္ှ ော်
ဖမခတ

ော်ခက ွားရွ ကက

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဖမဘိုရ ော်သကက ွားစကော်န္ှ ော် ဖမခတ

ော်ခက ွားရွ ကက ွားတ ော် ေနော်နဝါရီလ ၉

ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီဝနော်ွားက ော်က အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို ဆို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆိုက
ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ

သပတော်က ော်ွား မန္တခလွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ပစော် တော် ဖ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

းွား

ော်ွားခကက

ော် အဆိုပါအမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားမှ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သပတော်က ော်ွားပမ ြို့နယော်၊

ကက ွားညှပော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် ကိုပေ ွားန္ှ ော် ကိုေ နညော်တိုို့ဖေစော်ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၂၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဟ ွား ါွားခလွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား၍ ပစော် တော်၊မီွားရှုြို့ ပပီွားခနှောကော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသ ော်ထနော်ကို
၁၃၇၈

သ ော်ထနော်

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဟ ွား ါွားခလွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ ေနော်နဝါရီလ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားသ ော်ထနော်၏ အရိုွားစိုကို ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သ စညော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၁၃၇၉

၁၃၈၀

ေိုွားထနော်ွား

မိုွားယဗိုလော်ထကော်

က ွား

က ွား

၄၆

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွားဝ ော်ွားဗိုလော်

၁၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၁ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၁၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ခသနတော်မ ွားပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်လ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သ စညော်ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ခဒသ

ခက

ော်ွားသ ွား

ကကညော်ဖမ ော်တို ော်၊

ကကညော်ဖမ ော်တို

ဥယ ဥော်လမော်ွား

ော်

ရနော်ကိုနော်

ေမော်ွားဆီွားဖ

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားေိုွားထနော်ွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ခဒသ န္ှစော်ဦွား က ညော်ထဒဏော်ရ ရရှ ပပီွား အမ ွားသမီွားမ ွားအပါအဝ ော်

ိုန္ှစော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားက ရိုကော်န္ှကော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရစဉော် အနီွားကပော် ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ ကို
၁၃၈၁

ဝ ော်ွားဖမ ော်

က ွား

၆၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၃၁ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုခက ော်သူန္ှ ော်
ဦွားဝ ော်ွားဖမ ော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍ ကက ွားတိုပော်ပပီွားသညော်ခနှောကော် လညော်လှီွား၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ ဒီေ ော်ဘ လ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ ကို
၁၃၈၂

၁၃၈၃

ခက ော်သူ

သန္တှောလှု ော်

က ွား

မ

၃၃

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ ဒီေ ော်ဘ ၂၁

၁၃-ေနော်နဝါရီ -၂၀၂၂

၃၁ ဒီေ ော်ဘ
၂၁

၁၃-ေနော်နဝါရီ -၂
၀၂၂

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

ခရွှေဒါွားကနော်ခက ွားရွ

ခည

ော်ကရပော်ကကော်

ဒီပယ ော်ွား

ခအ

ော်ခဖမသ

း စ

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုခက ော်သူန္ှ ော်
ဦွားဝ ော်ွားဖမ ော်တိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍ ကက ွားတိုပော်ပပီွားသညော်ခနှောကော် လညော်လှီွား၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မန္တခလွားပမ ြို့၊ ခအ

ော်ကရပော်ကကော်

ော်ခဖမသ စပမ ြို့နယော်၊ ခည

အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားရိုွားအနီွား၌ လကော်လိုပော်ဗိုွားတစော်လိုွား ခပါကော်က ပပီွားခနှောကော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ
မန္တခလွား

ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် မသန္တှောလှု ော်မှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော်က

က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားလညော်ွား ထ ိုကော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၀ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ စနော်နနော်ွားခက ွားရွ အဝ ော်ကို
၁၃၈၄

ဝ ော်ွားခနှော ော်

က ွား

၃၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ စစော်ခကက
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

စနော်နနော်ွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား ခရ ကော်ရှလ

နော်၌ အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုဝ ော်ွားခနှော ော်ကို ပစော် တော်၍

ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ခသနတော်ဒဏော်ရ ရရှထ ွားခသ ကိုဝ ော်ွားခနှော ော်ကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍
စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားခသ ခကက

ော် ကိုဝ ော်ွားခနှော ော်မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ေနဗ ော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ေနော်နဝါရီလ ၁၂ ရကော်ခနို့က စစော်သ ွားမ ွား
၁၃၈၅

ခအ

ော်ခက ော်ဟနော်ွား

က ွား

၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၂ ေနော်နဝါရီ
၂၂

စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ေနဗ ော်ွားခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ပပီွား အသကော် ၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခအ

ော်ခက ော်ဟနော်ွားကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

သရှရသညော်။ ရွ သ ွားမ ွား၏ လကော်ကို ော်ေိုနော်ွားမ ွားကို စစော်သ ွားမ ွား သမော်ွားယူ နော်တ ော် ခမ
ဖပနော်လညော် ခတ

ော်ွားယူဖ

ော်ွားခကက

ော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်ွား

ော်ခက ော်ဟနော်ွားမှ

ေနော်နဝါရီလ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဘိုတလ ော်ပမ နယော်တ ော် စစော်ခဘွားခရှ
၁၃၈၆

ညီညီလ ော်

က ွား

၄၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၄ ေနော်နဝါရီ
၂၂

ော်သူ တစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ဦွားညီညီလ ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော် ပပီွား အသကော်မခသခသွားစဉော်တ ော် အရှ ော်လတော်လတော်
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခမ

ော်ွားခထ

ော်ခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားညီညီလ ော်သညော် ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခမ

ော်ွားခထ

ော်က ွားရွ တ ော်

ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့၊ လ ပော်စစော်ရိုွားအနီွား လမော်ွားမခပေါ်၌
၁၃၈၇

ရရ ော်ခေ ော်

က ွား

၂၂

ဦွားလှသနော်ွားဦွား

၁၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၅ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

လ ပော်စစော်ရိုွားအနီွား

ခအ

ော်ခဖမမ နော်ရပော်က

ကော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဆြို့အနှောွားမကက ွားသူတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုရရ ော်ခေ ော်သညော် စကော်ဘီွားဖေ ော်ဖေတော်သ ွားစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ရပော် ို ော်ွားသညော်ကို မရပော်တနို့ော်ခပွား၍ဟိုဆိုက ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော် ခရ ကော်ရှလ
၁၃၈၈

ဥှူွားခ မ သ ရ

က ွား

၄၈

ဦွားလှဖပှူွား

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ ဘိုနော်ွားကကီွား

မဟ နန္ဒီမက ညော်ွားခတ
း ခက

ပမ ော်

ော်ွား

မခကွား

သီတ ော်ွားသိုွားခနထို ော်သညော် ခက

ပပီွား မဟ နန္ဒီမက ညော်ွားခတ ခက

ော်ွားတိုကော်၌

ော်ွားထို ော်ဆရ ခတ ော် ဥှူွားခ မ သ ရန္ှ ော် မညော်ွားခတ ော် ဦွားလှဖပှူွားတိုို့အ ွား

ခမွားဖမနော်သညော်မ ွားကို မခဖေကက ွား၍ဟိုဆိုက ပစော် တော် သညော်။ ထိုို့ခကက
ဦွားလှဖပှူွားတိုို့မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ဥှူွားခ မ သ ရန္ှ ော် မညော်ွားခတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပမ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော် ခရ ကော်ရှလ
၁၃၈၉

လှဖပှူွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂ အရပော်သ ွား

မဟ နန္ဒီမက ညော်ွားခတ
း ခက

ပမ ော်

ော်ွား

မခကွား

သီတ ော်ွားသိုွားခနထို ော်သညော် ခက

ပပီွား မဟ နန္ဒီမက ညော်ွားခတ ခက

ော်ွားတိုကော်၌

ော်ွားထို ော်ဆရ ခတ ော် ဥှူွားခ မ သ ရန္ှ ော် မညော်ွားခတ ော် ဦွားလှဖပှူွားတိုို့အ ွား

ခမွားဖမနော်သညော်မ ွားကို မခဖေကက ွား၍ဟိုဆိုက ပစော် တော် သညော်။ ထိုို့ခကက
ဦွားလှဖပှူွားတိုို့မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ဥှူွားခ မ သ ရန္ှ ော် မညော်ွားခတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ မအူပ ော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား
၁၃၉၀

ခက ော်ေ ော်ခဝ

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မအူပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခဒသ ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက
ကိုခက ော်ေ ော်ခဝကို သတော်ဖေတော် ဖ
ကိုစိုွားဖမ ော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနို့ော်ေ ော်၊ ကိုခက ော်ဖမ ော်ခဆန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ မအူပ ော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား
၁၃၉၁

သနို့ော်ေ ော်

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မအူပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခဒသ ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက
ကိုခက ော်ေ ော်ခဝကို သတော်ဖေတော် ဖ
ကိုစိုွားဖမ ော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနို့ော်ေ ော်၊ ကိုခက ော်ဖမ ော်ခဆန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ မအူပ ော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား
၁၃၉၂

ခက ော်ဖမ ော်ခဆ

က ွား

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မအူပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခဒသ ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက
ကိုခက ော်ေ ော်ခဝကို သတော်ဖေတော် ဖ
ကိုစိုွားဖမ ော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနို့ော်ေ ော်၊ ကိုခက ော်ဖမ ော်ခဆန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ မအူပ ော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား
၁၃၉၃

စိုွားဖမ ော်

က ွား

၄၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မအူပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ခဒသ ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက
ကိုခက ော်ေ ော်ခဝကို သတော်ဖေတော် ဖ
ကိုစိုွားဖမ ော်တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် ကိုသနို့ော်ေ ော်၊ ကိုခက ော်ဖမ ော်ခဆန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီအ နော်တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်ရှ စစော်ခဘွားခရှ
၁၃၉၄

ို ော်

မ

၁၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခလယ ဉော်ဖေ ော် ဗိုွားကကတိုကော် ိုကော်ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

ေရူဆိုစစော်ခရှ

ော်စ နော်ွား

ေရူဆို

ကယ ွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် မခ

ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် မ ို ော်၊

စိုန္ှ ော် အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားအနော်ခဖဒွားယ န္ိုို့န္ို တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီအ နော်တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်ရှ စစော်ခဘွားခရှ
၁၃၉၅

ခ

စို

မ

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခလယ ဉော်ဖေ ော် ဗိုွားကကတိုကော် ိုကော်ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

ေရူဆိုစစော်ခရှ

ော်စ နော်ွား

ေရူဆို

ကယ ွား

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် မခ

ော် စစော်ခဘွားခရှ

အနော်ခဖဒွားရ န္ိုို့န္ို

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် မ ို ော်၊

စိုန္ှ ော် အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားအနော်ခဖဒွားယ န္ိုို့န္ို တိုို့ဖေစော်ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ခလယ ဉော်ဖေ ော် ဗိုွားကကတိုကော် ိုကော်ခသ ခကက
အရပော်သ ွား

ေရူဆိုစစော်ခရှ

ော်စ နော်ွား

ေရူဆို

ကယ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခမ

ော်လ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ရကော်အကက
အခလ

ော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်စ နော်ွားတစော် ိုကို

ော်ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ အသကော် ၁၂ န္ှစော်အရွယော် မ ို ော်၊

စိုန္ှ ော် အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားအနော်ခဖဒွားယ န္ိုို့န္ို တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၂ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့နယော်၊

ေမော်ွားပပီွား ၅
၁၃၉၇

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် မခ

ော်စ နော်ွားတစော် ိုကို

ော်ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ

ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီအ နော်တ ော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ ြို့နယော်ရှ စစော်ခဘွားခရှ
၁၃၉၆

ော်စ နော်ွားတစော် ိုကို

ော်ဖပညော်သူ သိုွားဦွားမှ

ော်ွားလ

ရှ ော်မိုတထီွားခက ွားရွ ရှ Mytel တ ဝါတို ော် မို ော်ွား ဖ
အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ရှ ော်မိုတထီွားခက ွားရွ

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ပိုို့

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ရှ ော်မိုတထီွားခက ွားရွ သ ွား ဦွား

ော်ခမ

ော်လ ော်အပါအဝ ော်

ရွ သ ွား ခလွားဦွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား သညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော်

ဦွား

ော် ခကက

ော်ခမ

ော်လ ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို စစော်က ွားဖေ ော် ခနအမော်သိုို့ ပိုို့ခဆ

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ဘီွားလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခဒါကော်ရပော်ခက ွားရွ ကို
၁၃၉၈

ဝ ော်ွားခေ ော်ဦွား

က ွား

၃၃

ဦွားထနော်ွားထနော်ွားဦွား

၁၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ရမော်ွားသနော်ွား ပစော် တော် ဖ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခဒါကော်ရပော်ခက ွားရွ

ဘီွားလ ော်ွား

မနော်

ော်ွားခကက

ော် ခဒသ တစော်ဦွားဖေစော်သူ

ကိုဝ ော်ွားခေ ော်ဦွားမှ က ညော်ထမှနော် ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။ ကိုဝ ော်ွားခေ ော်ဦွားသညော် သထိုခဆွားရိုကကီွား၌ ခဆွားကိုသမှု ယူခနစဉော်
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွား၌ စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့တ ော် ခ ွားသ ွားဝယော်သညော် အမ ွားသ ွား
တစော်ဦွားကို စစော်သ ွားမ ွားမှ လမော်ွား၌ ခ ေါ်ယူစစော်ခဆွား၍ ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၃၉၉

စခပါ ( )
ထနော်ွားခအ

ော်န္ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

အဆိုပါအမ ွားသ ွားမှ ကိုစခပါ ခ ေါ် ကိုထနော်ွားခအ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်န္ို ော်ဖေစော်ပပီွား ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားစ ရှခကက

ခဒသတ ော်ွား တိုကော်ပမ ွားဖေစော်ပ ွားခနဖ

ော်ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားသညော် ကနီပမ ြို့နယော်ေ တဖေစော်ပပီွား

ော် မိုရွ ပမ ြို့ခပေါ်၌ လ ခရ ကော်ခနထို ော်သူဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား
ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏အခဖ
ထီွား
၁၄၀၀

ခအ

ော်ခအ

ော်ဦွား

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်က

လူ ယော် ါွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ကယော်ခရွားအေြို့ ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဝ ော်

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ကိုစို ော်ွားခအ

ော်ွား ရသညော် PDF အေြို့ဝ ော် ါွားဦွားမှ အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ော်၊ ခမ

ော် တိုို့ဖေစော်ခကက

ထီွား
ော်

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်က
ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဝ ော်

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ကိုစို ော်ွားခအ

ော် တိုို့ဖေစော်ခကက

ထီွား
က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်က
ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဝ ော်

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ကိုစို ော်ွားခအ

ော် တိုို့ဖေစော်ခကက

ထီွား
က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်က
ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဝ ော်

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ကိုစို ော်ွားခအ

ော် တိုို့ဖေစော်ခကက

ထီွား
ော်

က ွား

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်က
ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ဝ ော်

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ခမ

ော်ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မရသမော်ခက ွားရွ အနီွားရှ

ကိုစို ော်ွားခအ

ော်ွား ရသညော် PDF အေြို့ဝ ော် ါွားဦွားမှ အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ော်၊ ခမ

ော် တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ဦွား၊

စ နော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ထိုွားစစော်ဆ ော်တိုကော် ိုကော်စဉော် PDF အေြို့ဝ ော်

လူ ယော် ါွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ကယော်ခရွားအေြို့ ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏အခဖ
စို ော်ွားခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်စို ော်ွားထကော်ဖမတော်၊ အသကော် ၂၂ န္ှ ော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုန္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်န္ှ ော်

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

၁၄၀၄

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မရသမော်ခက ွားရွ အနီွားရှ

ော်ွား ရသညော် PDF အေြို့ဝ ော် ါွားဦွားမှ အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ော်၊ ခမ

ော်ဦွား၊

စ နော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ထိုွားစစော်ဆ ော်တိုကော် ိုကော်စဉော် PDF အေြို့ဝ ော်

လူ ယော် ါွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ကယော်ခရွားအေြို့ ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏အခဖ
န္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်စို ော်ွားထကော်ဖမတော်၊ အသကော် ၂၂ န္ှ ော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုန္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်န္ှ ော်

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

၁၄၀၃

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မရသမော်ခက ွားရွ အနီွားရှ

ော်ွား ရသညော် PDF အေြို့ဝ ော် ါွားဦွားမှ အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ော်၊ ခမ

ော်ဦွား၊

စ နော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ထိုွားစစော်ဆ ော်တိုကော် ိုကော်စဉော် PDF အေြို့ဝ ော်

လူ ယော် ါွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ကယော်ခရွားအေြို့ ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏အခဖ
စို ော်ွားထကော်ဖမကော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်စို ော်ွားထကော်ဖမတော်၊ အသကော် ၂၂ န္ှ ော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုန္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်န္ှ ော်

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

၁၄၀၂

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မရသမော်ခက ွားရွ အနီွားရှ

ော်ွား ရသညော် PDF အေြို့ဝ ော် ါွားဦွားမှ အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ော်၊ ခမ

ော်ဦွား၊

စ နော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ထိုွားစစော်ဆ ော်တိုကော် ိုကော်စဉော် PDF အေြို့ဝ ော်

လူ ယော် ါွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွား လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် အသိုွားဖပ ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ကယော်ခရွားအေြို့ ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့၏အခဖ
ရှု ော်ွားထကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်စို ော်ွားထကော်ဖမတော်၊ အသကော် ၂၂ န္ှ ော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုန္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်န္ှ ော်

ေနော်နဝါရီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

၁၄၀၁

ော်ပမ ြို့နယော်၊ မရသမော်ခက ွားရွ အနီွားရှ

စ နော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ထိုွားစစော်ဆ ော်တိုကော် ိုကော်စဉော် PDF အေြို့ဝ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်ခအ

ော်ဦွား၊

ော်စို ော်ွားထကော်ဖမတော်၊ အသကော် ၂၂ န္ှ ော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုန္ို ော်ခန္ှှော ော်ွားထကော်န္ှ ော်
ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီ နော်ို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပခက ွားရွ ကို
၁၄၀၅

ဖမတော်မိုွား ( ) ေိုွားကကီွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ၁၃ ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ အဆိုပါခဒသ ၁၃
ခတ

ော်သူ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

လကော်ပခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ဦွားအနကော် ခတ

ော်သူခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုဖမတော်မိုွား (ခ ေါ်) ေိုွားကကီွား၊ ကိုခက ော်မ ွားဝ ော်ွား၊ ကိုေိုွားခထ ော်န္ှ ော်

ကိုမ ွားမ ော်ွားထကော်တိုို့သညော် ေနော်နဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီ နော်ို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပခက ွားရွ ကို
၁၄၀၆

ခက ော်မ ွားဝ ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ၁၃ ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ အဆိုပါခဒသ ၁၃
ခတ

ော်သူ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

လကော်ပခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ဦွားအနကော် ခတ

ော်သူခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုဖမတော်မိုွား (ခ ေါ်) ေိုွားကကီွား၊ ကိုခက ော်မ ွားဝ ော်ွား၊ ကိုေိုွားခထ ော်န္ှ ော်

ကိုမ ွားမ ော်ွားထကော်တိုို့သညော် ေနော်နဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီ နော်ို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပခက ွားရွ ကို
၁၄၀၇

ေိုွားခထ ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ၁၃ ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ အဆိုပါခဒသ ၁၃
ခတ

ော်သူ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

လကော်ပခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ဦွားအနကော် ခတ

ော်သူခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုဖမတော်မိုွား (ခ ေါ်) ေိုွားကကီွား၊ ကိုခက ော်မ ွားဝ ော်ွား၊ ကိုေိုွားခထ ော်န္ှ ော်

ကိုမ ွားမ ော်ွားထကော်တိုို့သညော် ေနော်နဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁ နှောရီ နော်ို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ န္ှောွားထိုွားကကီွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပခက ွားရွ ကို
၁၄၀၈

မ ွားမ ော်ွားထကော်

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ၁၃ ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ အဆိုပါခဒသ ၁၃
ခတ

ော်သူ

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

လကော်ပခက ွားရွ

န္ှောွားထိုွားကကီွား

မန္တခလွား

ဦွားအနကော် ခတ

ော်သူခလွားဦွားဖေစော်သညော် ကိုဖမတော်မိုွား (ခ ေါ်) ေိုွားကကီွား၊ ကိုခက ော်မ ွားဝ ော်ွား၊ ကိုေိုွားခထ ော်န္ှ ော်

ကိုမ ွားမ ော်ွားထကော်တိုို့သညော် ေနော်နဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ရနော်ကိုနော်နညော်ွားပည တကကသိုလော်၊ အပတော်စဉော် ၁ (ပမ ြို့ဖပ) မှ ခက
၁၄၀၉

ရ ေ မ ော်ွားဒ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၁ ေနော်နဝါရီ
၂၂

ခက

ော်ွားသ ွား တနို့ော်ဆညော်လမော်ွားဆို

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားသ ွားခဟ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုရ ေ မ ော်ွားဒ ော်သညော်

ေနော်နဝါရီလ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၌ စစော်အိုပော်စိုတပော်၏
ပစော် တော်သတော်ဖေတော်မှုကို

ရခသ ခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၁ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခနရ ော်ွားခက ွားရွ ကို
၁၄၁၀

စနော်ဝို ော်ွား

က ွား

၆၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၁ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခနရ ော်ွားခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ
က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားစနော်ဝို ော်ွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ရွ စိုွားခက ွားရွ ကို
၁၄၁၁

ခမ

ော်ည

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၄ ေနော်နဝါရ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ စိုွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခမ
မသနော်စမော်ွားသူ ကို န္ှောွားတိုို့ကို ပစော်သတော် က တစော်ရွ လိုွားကို မီွားရှုြို့ ခကက

ော်ည န္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ရွ စိုွားခက ွားရွ ကို
၁၄၁၂

န္ှောွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၄ ေနော်နဝါရ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ စိုွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခမ
မသနော်စမော်ွားသူ ကို န္ှောွားတိုို့ကို ပစော်သတော် က တစော်ရွ လိုွားကို မီွားရှုြို့ ခကက

ေနော်နဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ော်ည န္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပလှခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို
၁၄၁၃

ကိုဦွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လကော်ပလှခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

လိုကော်လပစော် တော်ခသ ခကက
ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

သရှရသညော်။

ော် ခဒသ ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားကိုဦွားသညော် ခဖ ခထ ကော်တ ော် က ညော်ထမှနော်က

ရသညော်။ က ညော်ထမှနော်ထ ွားခသ ဦွားကိုဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခဒသ ခလွားဦွားကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စက
၁၄၁၄

ဆနော်ွားလ ော်ွား

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား

ပစော်သတော် ခကက
ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒသ ခလွားဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် သကော် ၃၇ န္ှစော်အရွယော် ကိုဆနော်ွားလ ော်ွား၊

အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ကိုလ ွား၊ အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွားတိုို့သညော် ယ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား က နော်ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ န္ှစော်အရွယော် ဦွားေိုွားခသ

စကော်ဘီွားဖေ ော်သ ွားစဉော် ရပော်တနို့ော်ခစဖ

ော်ွား ရက ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားသိုို့ သ ွားစဉော်
ော်ွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခဒသ ခလွားဦွားကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စက
၁၄၁၅

ကိုလ ွား

က ွား

၁၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား

ပစော်သတော် ခကက
ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒသ ခလွားဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် သကော် ၃၇ န္ှစော်အရွယော် ကိုဆနော်ွားလ ော်ွား၊

အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ကိုလ ွား၊ အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွားတိုို့သညော် ယ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား က နော်ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ န္ှစော်အရွယော် ဦွားေိုွားခသ

စကော်ဘီွားဖေ ော်သ ွားစဉော် ရပော်တနို့ော်ခစဖ

ော်ွား ရက ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားသိုို့ သ ွားစဉော်
ော်ွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခဒသ ခလွားဦွားကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စက
၁၄၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အ
နီွား

ပစော်သတော် ခကက
ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒသ ခလွားဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် သကော် ၃၇ န္ှစော်အရွယော် ကိုဆနော်ွားလ ော်ွား၊

အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ကိုလ ွား၊ အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွားတိုို့သညော် ယ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား က နော်ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ န္ှစော်အရွယော် ဦွားေိုွားခသ

စကော်ဘီွားဖေ ော်သ ွားစဉော် ရပော်တနို့ော်ခစဖ

ော်ွား ရက ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားသိုို့ သ ွားစဉော်
ော်ွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အနီွားတ ော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခဒသ ခလွားဦွားကို ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဟို စပော်စက
၁၄၁၇

ေိုွားခသ

ော်ွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၆ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ပစော်သတော် ခကက

ခဘ ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အ

အရ ခတ ော်

နီွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒသ ခလွားဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကသညော် သကော် ၃၇ န္ှစော်အရွယော် ကိုဆနော်ွားလ ော်ွား၊

အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ကိုလ ွား၊ အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် လူ ယော်တစော်ဦွားတိုို့သညော် ယ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား က နော်ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ န္ှစော်အရွယော် ဦွားေိုွားခသ

စကော်ဘီွားဖေ ော်သ ွားစဉော် ရပော်တနို့ော်ခစဖ

ော်ွား ရက ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားသိုို့ သ ွားစဉော်
ော်ွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဖေှူပမ ြို့နယော်၊ ပရဒတော်ခက ွားရွ မှ NLD
၁၄၁၈

ခက ော်ဝ ော်ွား ( )
ေပလကော်

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

ပါတီဝ ော် ဦွားခက ော်ဝ ော်ွား ( ) ဦွားေပလကော်ကို ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား အနီွားရှ ခတ တ ော်ွားတစော်ခနရ ၌
NLD အေြို့ဝ ော် ခတ တ ော်ွားတစော်ခနရ

ပရဒတော်ခက ွားရွ

ခရဖေှူ

တနသသ ရီ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားခက ော်ဝ ော်ွား ( ) ဦွားေပလကော်သညော်

၎ ော်ွား၏ဥယ ဉော်ခ တ ော် သစော်ပ ော်မ ွားကို ခရခလ

ော်ွားခနစဉော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရယိုခက ွားရွ ၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် သညော် ခဒသ
ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့၌ ခတြို့ရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထိုခဒသ ခလွားဦွားမှ

အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၄၁၉

ျွနော်ခပါလော်

က ွား

၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄/၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခရယိုခက ွားရွ

ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်
နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ော်ယူ

ော်ွား၊ ခမ

ော်ေီခဒွားလယော်၊ ခမ

ော်ခဒွားဗစော်ခက ော်စိုွား ( ) ခက ော်ခက ော်န္ှ ော် အသကော်

ော် ျွနော်ခပါလော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့မှ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့ ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်

နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်မှဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ နယော်ခဖမရှ ော်ွားလ ော်ွားခရွားဟိုဆိုက ရွ မ ွား၊ အမော်မ ွား၊ ရပော်ကကော်မ ွားကို
တစော်အမော်တကော်တစော်အမော်ဆ ော်ွားပပီွား လိုကော်လခမွှခန္ှှောကော်၍ ခဒသ မ ွားကို စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားက
ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ အဆိုပါလူ ယော် ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရယိုခက ွားရွ ၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် သညော် ခဒသ
ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့၌ ခတြို့ရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထိုခဒသ ခလွားဦွားမှ

အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၄၂၀

ယူ

ော်ွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄/၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခရယိုခက ွားရွ

ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်
နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ော်ယူ

ော်ွား၊ ခမ

ော်ေီခဒွားလယော်၊ ခမ

ော်ခဒွားဗစော်ခက ော်စိုွား ( ) ခက ော်ခက ော်န္ှ ော် အသကော်

ော် ျွနော်ခပါလော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့မှ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့ ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်

နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်မှဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ နယော်ခဖမရှ ော်ွားလ ော်ွားခရွားဟိုဆိုက ရွ မ ွား၊ အမော်မ ွား၊ ရပော်ကကော်မ ွားကို
တစော်အမော်တကော်တစော်အမော်ဆ ော်ွားပပီွား လိုကော်လခမွှခန္ှှောကော်၍ ခဒသ မ ွားကို စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားက
ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ အဆိုပါလူ ယော် ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရယိုခက ွားရွ ၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် သညော် ခဒသ
ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့၌ ခတြို့ရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထိုခဒသ ခလွားဦွားမှ

အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၄၂၁

ေီခဒွားလယော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄/၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခရယိုခက ွားရွ

ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်
နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ော်ယူ

ော်ွား၊ ခမ

ော်ေီခဒွားလယော်၊ ခမ

ော်ခဒွားဗစော်ခက ော်စိုွား ( ) ခက ော်ခက ော်န္ှ ော် အသကော်

ော် ျွနော်ခပါလော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့မှ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့ ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်

နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်မှဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ နယော်ခဖမရှ ော်ွားလ ော်ွားခရွားဟိုဆိုက ရွ မ ွား၊ အမော်မ ွား၊ ရပော်ကကော်မ ွားကို
တစော်အမော်တကော်တစော်အမော်ဆ ော်ွားပပီွား လိုကော်လခမွှခန္ှှောကော်၍ ခဒသ မ ွားကို စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားက
ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ အဆိုပါလူ ယော် ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရယိုခက ွားရွ ၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် သညော် ခဒသ
ခလွားဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့၌ ခတြို့ရှ သညော်ဟို သရှရသညော်။ ထိုခဒသ ခလွားဦွားမှ

အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခမ
၁၄၂၂

ခဒွားဗစော်ခက ော်စိုွား

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄/၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခရယိုခက ွားရွ

ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်
နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ော်ယူ

ော်ွား၊ ခမ

ော်ေီခဒွားလယော်၊ ခမ

ော်ခဒွားဗစော်ခက ော်စိုွား ( ) ခက ော်ခက ော်န္ှ ော် အသကော်

ော် ျွနော်ခပါလော်တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား ၎ ော်ွားတိုို့မှ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့ ခနှော ော်ယ ွားရပော်ကကော်န္ှ ော်

နှောနတော်ခတ ရပော်ကကော်မှဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့န္ှ ော် ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ နယော်ခဖမရှ ော်ွားလ ော်ွားခရွားဟိုဆိုက ရွ မ ွား၊ အမော်မ ွား၊ ရပော်ကကော်မ ွားကို
တစော်အမော်တကော်တစော်အမော်ဆ ော်ွားပပီွား လိုကော်လခမွှခန္ှှောကော်၍ ခဒသ မ ွားကို စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားက
ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ
သရှရသညော်။

ော်ွားဖေစော်သညော်။ အဆိုပါလူ ယော် ခလွားဦွားကို ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

ေနော်နဝါရီလ ၃၀ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက
ကိုခအ
၁၄၂၃

ခအ

ော်ထနော်ွားပ မော်ွား

က ွား

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ထနော်ွားပ မော်ွားန္ှ ော် ကိုပေ ွားဆိုသညော် ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် အဆိုပါညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခအ

မဘခဆမ ွားမ ွားထ ဖပနော်လ ဖ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ ကို

ော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွားစဉော်
ော်ွား

ရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားကို ရွ ဖပ ော်ရှ လယော်က ော်ွားဖပ ော်၌

ော်ထနော်ွားပ မော်ွားသညော် မိုရွ ပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်ပပီွား လနော် သညော် ါွားရကော် နော်ို့မှ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ၎ ော်ွား၏ညီဖေစော်သူ ကိုပေ ွားမှ ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၃၀ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခသ ခကက
ကိုခအ
၁၄၂၄

ကိုပေ ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ထနော်ွားပ မော်ွားန္ှ ော် ကိုပေ ွားဆိုသညော် ညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ

ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် အဆိုပါညီအစော်ကို န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ

ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခအ

မဘခဆမ ွားမ ွားထ ဖပနော်လ ဖ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ ကို

ော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွားစဉော်
ော်ွား

ရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားကို ရွ ဖပ ော်ရှ လယော်က ော်ွားဖပ ော်၌

ော်ထနော်ွားပ မော်ွားသညော် မိုရွ ပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်ပပီွား လနော် သညော် ါွားရကော် နော်ို့မှ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ၎ ော်ွား၏ညီဖေစော်သူ ကိုပေ ွားမှ ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သူဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၉ နှောရီ

နို့ော်တ ော် ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ူွားပမ ြို့၊ နနော်ွားခတ ော်ရ ရပော်ကကော်၊ အ ော်ွားဝ ော် ၁၀

လမော်ွားထပော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ကခလွားခမွားရနော် ရကော်ပို ော်ွားသ လိုခတ သညော် မ စော် စော်ထနော်ွားကို
၁၄၂၅

စော် စော်ထနော်ွား

မ

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၁ ေနော်နဝါရီ

စီွားပ ွားခရွားလို

၂၂

ပော် နော်ွားရှ ော်

အ ော်ွားဝ ော် ၁၀ လမော်ွားထပော်

အ ော်ွားဝ ော် (၃)လမော်ွား၊
နနော်ွားခတ ော်ရ ရပော်ကကော်

ပ ူွား

ပစော် တော် ခသ ခကက

ပ ူွား

ော် မ စော် စော်ထနော်ွားမှ ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို က ညော်ထမှနော်က ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

အဆိုပါ ဆို ော်ခရှြို့၌ပ ော် ပစော် တော်

က

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမစော်ကကီနှောွားပမ ြို့၊ လယော်ကိုနော်ွားရပော်ကကော်ရှ အမှတော် ၃၀ ရတပော်ရ ော်ွားတ ော် ယခနို့ (ခေခေ ော်ဝါရီ ၁)

နနကော်ပို ော်ွားက ဗိုွားခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် ရတပော်ေြို့မှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ
၁၄၂၆

ဘိုနော်ွား နို့ော်ထညော်

က ွား

၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

လယော်ကိုနော်ွားရပော်

လယော်ကိုနော်ွားရပော်

ဖမစော်ကကီွားနှောွား

က

ော်ွား

သရသညော်။ မ စော် စော်ထနော်ွားသညော် အ ော်ွားဝ ော် ၁၀ လမော်ွားထပော်တ ော် ပ ော်လယော်စ န္ှ ော် အက ော်ဆို ော် ေ ော်လှစော်ထ ွားသူဖေစော်ပပီွား

ော်

ကပော်လ ကော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ရှခနသညော် အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော် ခမ
က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက
ခမ

ော်ဘိုနော်ွား နို့ော်ထညော်ကို ထမှနော် ဖ

ော်ွားခကက

ော် ရတပော်ရ ော်ွားန္ှ ော်

ော်ဘိုနော်ွား နို့ော်ထညော်မှ ရ ော်ဘတော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ခသနတော်က ညော်ဆသညော် အမော်နရကို ခေ ကော်ဝ ော်က
ော်ွားဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့၊ တပော်ဦွားသီတ ရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော်
အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ကိုထနော်မနော်ွား
၁၄၂၇

ထနော်ွားမမော်

လော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၇ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၇ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

တပော်ဦွားသီတ ရပော်ကကော် ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

လော် (Thang Muan Khul) သညော် တ ဟနော်ွားရပော်ကကော်ရှ စစော်အိုပော်စိုတပော်၏

တော်၌ စစော်သ ွားမ ွား၏ ပစော် တော် ေမော်ွားဆီွားဖ
သရှရသညော်။ ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို

ရပပီွားခနှောကော် ယ ော်ွားခနို့တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်ွား၌ ဝမော်ွားဗိုကော်က ညော်ထဒဏော်ရ အဖပ ော် န္ှှောခ ါ ော်ွားရိုွားဒဏော်ရ န္ှ ော်

လကော်ကိုကက ွား ညော်ထ ွားသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၉ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့တ ော်
အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ထ ွားခသ အလယော်တနော်ွားဖပဆရ မ ခဒေါ်ရီရီ ို ော် ( ) Nu Tem Boih
၁၄၂၈

ရီရီ ို ော်

မ

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ခက
၂၂

မ

ော်ွားဆရ

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

ခတ

ော်ေီလ ရပော်ကကော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

သညော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ၎ ော်ွား၏မ

ော်ရှရ သိုို့ သ ွားစဉော် လမော်ွား၌ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ပစော် တော်ဖ

ဝမော်ွားဗိုကော်၌ က ညော်ထမှနော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခဒေါ်ရီရီ ို ော်သညော် အဆိုပါဒဏော်ရ ဖေ ော် ခဆွားရိုတ ော်

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

ရပပီွား

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီခက ော်အ နော်တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သနော်လ ော်ပမ ြို့နယော်၊

၁၄၂၉

၁၄၃၀

ခေ ော်န္ို ော်

က ွား

မ ော်ွားမ ော်ွား စော်

က ွား

၃၂

၃၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွား စော်ခ

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၈ ခမ ၂၁

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

၂၃ ေူလို ော် ၂၁

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ပမ ြို့သစော်အလယော်ရပော်က

ပစော် တော် ရ

အ ော်ွားစနော်ခထ

ဗဟိုခက

ဟသ ဝတီလမော်ွား၊

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

သနော်လ ော်

ရနော်ကိုနော်

ကော်

ော်ွားခရှြို့တ ော် အရကော်မူွားခနခသ စစော်သ ွားမ ွားမှ အရပော်သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခေ ော်န္ို ော်ကို

ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော်

ော်

တခတွား

ရနော်ကိုနော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်န္ို ော်သညော် ဗိုကော်န္ှ ော် နှောွားထ ော်တ ော် က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော်

က ဆိုွားသ ွား ခကက
ရဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်န္ို ော်သညော် တစော်ဦွားတညော်ွား ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားန္ှ ော်လ စဉော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။

အ ော်ွားစနော်အက ဉော်ွားခထ

ော်တ ော်ွား ေမော်ွားဆီွား ပော်ခန္ှှော ော် ထ ွားရစဉော် လိုခလ ကော်သညော် က နော်ွားမ ခရွားခစ

ော်ခရှ ကော်မှု

မရရှသညော်အတကော် ေူလို ော်လ ၂၃ ရကော်၊ ၂၀၂၁ ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွားပါသညော်။
စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ပလူသ ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားက ေနော်နဝါရီလ
၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ပလူသ ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော် မနော်က ညော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ သ ွား

၁၄၃၁

ခမ

ော်ညနို့ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခတ တ ော်ွားတ ော်
သတော်ဖေတော် ရ

မနော်က ညော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခမ

ော်ညနို့ော်ကို ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဦွားခမ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက
ရိုပော်အခလ

ော်ညနို့ော်ကို ခတ တ ော်ွားတစော်ခနရ သိုို့ ခ ေါ်ခဆ

ော်ွား သရှရသညော်။ ေနော်နဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် ဦွားခမ

ော်ွားကို ခတ တ ော်ွား၌ ရှ ခေခတြို့ရှ ခကက

ော်သ ွား ပပီွား
ော်ညနို့ော်၏

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားစဖပခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားသညော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားသညော် ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် အသကော် ၂၅ န္ှစော်အရွယော်
၁၄၃၂

ဆ ော်ခပါကော် ( )
မော်ွားသ

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကိုဆ ော်ခပါကော် ( )

မော်ွားသ အပါအဝ ော် အရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့တ ော်

ကိုဆ ော်ခပါကော် ( )

မော်ွားသ အ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုဆ ော်ခပါကော် ( )

မော်ွားသ ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား၌

လညော်ပ ော်ွားတ ော် ဓ ွားဒဏော်ရ ကို ခတြို့ရှ သညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဝမော်ွားတ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ တစိုခက ွားရွ ထပော်ရှ ဓ တော်ဆီဆို ော်၌ ကိုန္ှ ော်ွားခမ

ော်၊ ကိုခက ော်သကော်န္ှ ော်

ကိုညီညီတိုို့ လူ ယော်သိုွားဦွား ဆို ော်ကယော်ဆီဖေညော်ခနကကစဉော် ပ ော်ွားတလတိုကော်နယော်ရစ နော်ွားမှ နယော်ထနော်ွား ခက ော်မ ော်ွားဦွား
၁၄၃၃

ညီညီ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၉ ေနော်နဝါရီ
၂၂

ဦွားခဆ
အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

သခတ ခလွားခက ွားရွ

ဝမော်ွားတ ော်ွား

မန္တခလွား

ော်ခသ အေြို့သညော် က ွားဖေ ော်လိုကော်လ ပပီွား သကသ မက ော်ွား ဖေစော်သညော်ဟိုဆိုက စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားရနော်

၎ ော်ွားတိုို့အ ွား ဝို ော်ွားဝနော်ွားေမော်ွားဆီွား သညော်။ အဆိုပါ လူ ယော်သိုွားဦွားသညော် ဆို ော်ကယော်ခမ
ပစော် တော်ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ကိုခက ော်သကော်တိုို့မှ ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခကက

မ ော်ွားရနော်ခအ
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စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားစဖပခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေနော်နဝါရီလ ၂၉
ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စတ ော်၍ တပော်စ ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် အရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။
အဆိုပါအရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားစနော်ွားခအ
၁၄၄၂

မ ော်ွားမ ော်ွား

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကို မော်ွားသ တိုို့၏ ရိုပော်အခလ
ကိုမ ော်ွားမ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ
သရှရဖ

ော်ွား မရှခသွားပါ။

ော်၊ ကိုဆ ော်ခပါကော် ( )

ော်ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခတြို့ရှ ပပီွား ခေခေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားကို ထပော်မခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်ခဒသ သိုွားဦွား၏ အခဖ အခနကိုလညော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားစဖပခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေနော်နဝါရီလ ၂၉
ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက စတ ော်၍ တပော်စ ပပီွား ေနော်နဝါရီလ ၃၁ ရကော်ခနို့တ ော် အရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားကို ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။
အဆိုပါအရပော်သ ွား ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားစနော်ွားခအ
၁၄၄၃

စနော်ွားခအ

ော်

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ ေနော်နဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ကို မော်ွားသ တိုို့၏ ရိုပော်အခလ
ကိုမ ော်ွားမ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ
သရှရဖ

၁၄၄၄

နနော်ွားခဝမ

မ

၃၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

ော်၊ ကိုဆ ော်ခပါကော် ( )

ော်ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် ခတြို့ရှ ပပီွား ခေခေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားကို ထပော်မခတြို့ရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က နော်ခဒသ သိုွားဦွား၏ အခဖ အခနကိုလညော်ွား

ော်ွား မရှခသွားပါ။

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ ၌ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁ ရကော်ခနို့ နနကော် ၇ နှောရီ နို့ော်က ခနအမော်၌ စစော်အိုပော်စို၏တပော် ခထ
အရပော်သ ွား

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

က ော်ွားစဖပခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

မို ော်ွားခပါကော်ကဖ

ော်ွားခကက

ော် ခဒသ အမ ွားသမီွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် မနနော်ွားခဝမ မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ထ ွားသညော်
ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကက ြို့ပ ော်ခက ကော်ပမ ြို့နယော်၊ စို ော်ွားခ ါ ော်ွားခက ွားရွ မှ
ကိုပေ ွားခက ော်ဟနော်န္ှ ော် ကိုရှု ော်ွားဝဏဏထကော်တိုို့ န္ှစော်ဦွားသညော် ခည

ော်ပမ ော်ခက ွားရွ သိုို့ မ သလ ခဆ

ော်ေတော်စ

ခဝရနော်သ ွားစဉော် လမော်ွား၌ စစော်တပော်မှ ၎ ော်ွားတိုို့အ ွား တ ွားဆီွား၍ စစော်ခဆွား သညော်။ ကိုရှု ော်ွားဝဏဏထကော်မှ စစော်ခဆွားမှုကို
၁၄၄၅

ပေ ွားခက ော်ဟနော်

က ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၅ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

စို ော်ွားခ ါ ော်ွားခက ွားရွ

ကက ြို့ပ ော်ခက
ကော်

ပ ူွား

မ ယူဘ ထကော်ခဖပွားသ ွား ပပီွား ခည
စစော်တပော်ထသိုို့ အပော်န္ှ ခသ ခကက

ော်ပ ော်အို ော်ခက ွားရွ ၌ ပိုနော်ွား ိုခနစဉော် ခက ွားရွ အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားမှ ေမော်ွားဆီွား၍
ော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ စစော်ခကက ဖ

ော်ွား ခနရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုပေ ွားခက ော်ဟနော်မှ စစော်ခဆွားမှုကို ယူ ပပီွား ၎ ော်ွား၏ ေိုနော်ွားအတ ော်ွားရှ လူမှုကနော်ရကော်စ မ ကော်န္ှှော၌ NUG Profile ကို
ခတြို့ရှ ခသ ခကက

ော် ၎ ော်ွားအ ွား သ ွား ို ော်ွားက ခနှောကော်ခက မှခန၍ ပစော်သတော် ခကက

ေနော်နဝါရီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅ နှောရီ
စစော်ခက
၁၄၄၆

ဗလ

က ွား

၁၀

ဦွားခက ော်ခဆ

၁၂ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၂ ေနော်နဝါရီ
၂၂

နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ေနေ ော်ွားခက ွားရွ ကို

ော်စီတပော်မှ ခသနတော်ပစော်ခေ ကော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဦွားခက ော်ခဆန္ှ ော် ခဒေါ် ခပ ွားတိုို့အမော်အခရ ကော်တ ော်

အမော်တ ော်ွားရှခနသူမ ွားကို အဖပ ော်ထကော်ရနော် ခဖပ ဆို သညော်။ ထိုမသ ွားစိုမှ ဒိုတယခဖမ ကော်သ ွား ခမ
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ေနေ ော်ွားခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

တ ါွားေ ော်ခပွားစဉော် ခမ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ဗလအ ွား ပစော်သတော် သညော်။ ခမ

ော် သညော်။

၂၀၂၁ ိုန္ှစော်၊ မတော်လကတညော်ွားက ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားဖ
တရ ွားစဆိုဖ

ော်ခအ

ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မတော် ၂၁

၆ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

မ သလ ခတ
ော်ညနို့ော်

ော်အတ ော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဆွားယဉော်ပါွားတီဘီခကက
ရနော်ကိုနော်

ော်ွား

ရပပီွား ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော်

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ သလ ခတ

အ ော်ွားစနော်အက ဉော်ွားခထ
ခအ

ော် ခသဆိုွားသညော်ဟို ခထ

န္ှှောခ ါ ော်ွား၊ ပါွားစပော်တိုို့မှ ခသွားမ ွားစီွားက ခနခကက

ော်ညနို့ော်ပမ ြို့နယော်မှ ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခအ

ော်ခအ

ော်ခဆွားရိုမှ ခဖပ ကက ွားခသ ော်လညော်ွား ၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား ၎ ော်ွား၏မသ ွားစိုမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။ ကိုခအ
ော်ွားဖေစော်ပပီွား အက ဉော်ွားခထ

တိုကော်ပတော်ဖ

ော် က ဆိုွားသ ွားသညော်ဟို ယူဆခကက

ရခကက

ော်ခအ

ော်ွား၊ အဆိုပါဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော်သညော်

ော်သညော်

လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားစဉော်က ရိုကော်န္ှကော်၍ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ဖ
ော်ွား

ော်ဗလမှ

ော်ဗလသညော် လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်၍ ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် က နော်မဘန္ှစော်ဦွားန္ှ ော် ၇ န္ှစော်အရွယော် မနော်ွားကခလွားကို ခ ေါ်ထိုတော်က

ခဒသ မ ွားကို ေမော်ွားဆီွားထ ွားသညော်ခနရ သိုို့ ပိုို့ခဆ

၁၄၄၇

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခအ

ော်ွား၌
ော်ကို

ော်တ ော်ွား၌လညော်ွား ရိုကော်န္ှကော်၍
ော်ွား

၎ ော်ွား၏မသ ွားစိုဝ ော်မ ွားမှ ခဖပ ကက ွား သညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက ကော်ဆညော်ပမ ြို့၌ We Love Kyaukse ကို ဦွားခဆ

ော်သူတစော်ဦွားဖေစော်သညော်

ကိုပေ ွားသီဟေ ော်န္ှ ော် NLD ပါတီကို ခထ ကော် သူ လူ ယော် တစော်ဦွားတိုို့အ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၄
၁၄၄၈

ပေ ွားသီဟေ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၄ ခေခေ ော်ဝါရီ

ခစတနှောဝနော်

၂၂

ထမော်ွား

ထနော်ွားသမော်ွားခရွားစ နော်ွား

ခက ကော်ဆ
ညော်

မန္တခလွား

ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီတ ော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ခနအမော်မ ွား၌ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွားခနှောကော်
သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကိုပေ ွားသီဟေ ော်န္ှ ော်

အဆိုပါလူ ယော်တိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၁၄၄၉

၁၄၅၀

၁၄၅၁

၁၄၅၂

၁၄၅၃

၁၄၅၄

ဖမ ော်ခအ

ော်

သထနော်ွားခအ

ကိုကိုလ ော်ွားခမ

သူရထနော်ွား

ခေ ော်မ ော်ွားထနော်ွား

မ ော်ွားမ ော်ွားထနော်ွား

က ွား

ော်

က ွား

ော်

က ွား

က ွား

က ွား

က ွား

၅၈

၂၈

၂၈

၂၀

၄၃

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

ဦွားဖမ ော်ခအ

ဦွားဖမ ော်ခအ

ဦွားဖမ ော်ခအ

ော်

ော်

ော်

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

သစော်ဆမော်ကကီွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

ဝကော်လကော်

ဝကော်လကော်

ဝကော်လကော်

ဝကော်လကော်

ဝကော်လကော်
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ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ှ သညော်။ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ေ့ ငော် စစော်သ ်း ်း
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
င
ော်
ရွ
သ
်းတခ
ှိ
ြို့
ေ့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ
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ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ှ သညော်။ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ေ့ ငော် စစော်သ ်း ်း
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် ရွ သ ်းတခ ှိ ြို့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ

စစော်ကို ော်ွား

ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ှ သညော်။ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ေ့ ငော် စစော်သ ်း ်း
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် ရွ သ ်းတခ ှိ ြို့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ
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ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ကက
ငော်
်း
သှိ
ရ
ှိ
ှ
ရ
သညော်
။
ဖေဖေ
ဝ
ော်
ါရီ
လ
၃
ရကော်
ဖ
တွ
င
ော်
စစော်
သ
်း
်း
ေ့
ေ့
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် ရွ သ ်းတခ ှိ ြို့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ

စစော်ကို ော်ွား

ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ှ သညော်။ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ေ့ ငော် စစော်သ ်း ်း
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် ရွ သ ်းတခ ှိ ြို့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ

စစော်ကို ော်ွား

ဇ ော် ဝါရီလ ၃၀ ရကော်ဖ ေ့ ံ ကော် ှိင
ို ်းော် တွငော် စစော်ဖက ငော်စီတ ော်သ ်း ်းသညော် စစော်ကင
ှိို ်းော် တှိင
ို ်းော် ဖဒသကကီ်း၊
ဝကော်လကော်ပ ှိ ြို့ ယော်၊ သစော်ဆှိ ော်ကေ့ ကီ်းဖက ်းရွ ကှိို ဖရဖကက ငော််း တ
ှ စော်ဆငေ့ော် လကော် ကော်ကကီ်း ်းဖေငေ့ော် စော်ခတော်၍
စီ်း ငော််းဝငော်ဖရ ကော်လ က ဖဒသခံရွ သ ်း ဖဖခ ကော်ဦ်းဖေစော်သညေ့ော် ကှိသ
ို ရ
ူ ထွ ်းော် ၊ ကှိက
ို လ
ှိို ငော််းဖ ငော်၊ ကှိို ငော််း ငော််းထွ ်းော် ၊
ဦ်းဖ ငေ့ဖ
ော် အ ငော်၊ ကှိသ
ို ထွ ်းော် ဖအ ငော်နင
ှ ော်ေ့ ကှိဖ
ို ဇ ော် ငော််းထွ ်းော် တှိကှိ
ို ေ့ ို ေ ော််းဆီ်းခပေ့ ီ်း လူသ ်းဒှိင
ို ်းော် အဖေစော်အသံ်းို ဖ ပ ီ်းဖ ကော်
သတော်ဖေတော်ခဖ
ှ သညော်။ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ကက ငော််း သှိရှိရ
ေ့ ငော် စစော်သ ်း ်း
ဖ လ
ော် ညော်ထက
ွ ခ
ော် ွ သွ ်းသညေ့အ
ော် တွကော် ဖေဖေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ဖ တွ
ေ့ ငော် ရွ သ ်းတခ ှိ ြို့
ဖက ်းရွ အတွင်းော် သှိဖို ေ့ လ
ော် က ေ ော််းဆီ်းဖခငော််းခံရသူ ်းကှိို လှိက
ို လ
ော် ရ
ံ ှ ဖေွခရ
ေ့ လကော်ဖ ကော် ကှိ ်းတို ော်ပ ီ်း
ီ်းရှု ှိ ြို့ ဖခငော််းခံထ ်းရသညေ့ော် အဆှိို ါဖဒသခံ ဖဖခ ကော်ဦ်း၏ ရို ော်အဖလ ငော််း ်းကှိို ဖက ်းရွ အ ်းီ ရှှိ ယ ဖတ တစော်ခတ
ို င
ွ ော်
ဖတွြို့ ရှှိခသ
ှ သညော်။
ေ့ ညော်ဟို သှိရှိရ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်တ ော် ခက ွားရွ ကိုယော်ထူကိုယော်ထ က ကယော်ခရွားအေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ

၁၄၅၅

ဖမ ော်ခမ ော်

က ွား

၄၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၄၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုဖမ ော်ခမ ော်န္ှ ော် အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော် ကိုခအ

ခက ွားရွ က
ကယော်ခရွားခ ါ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့အဝ ော်
ော်ွားခဆ

အ ော်ွားလယော်ကကီွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့က ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့အဝ ော်၌ ပစော်သတော် ခကက
သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ လကော်နကော်ခရ
သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား

ော်ွားခပွားမညော်ဟိုဆိုက လမော်လညော် နော်ွားဆိုက ေမော်ွားဆီွား

ော်ွား ဖေစော်သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်တ ော် ခက ွားရွ ကိုယော်ထူကိုယော်ထ က ကယော်ခရွားအေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ

၁၄၅၆

ခအ

ော်န္ို ော်ခထွား

က ွား

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၄၃ န္ှစော်အရွယော် ကိုဖမ ော်ခမ ော်န္ှ ော် အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော် ကိုခအ

ခက ွားရွ က
ကယော်ခရွားခ ါ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့အဝ ော်
ော်ွားခဆ

အ ော်ွားလယော်ကကီွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်

ော်န္ို ော်ခထွားတိုို့ကို

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့က ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့အဝ ော်၌ ပစော်သတော် ခကက
သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားကို ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ လကော်နကော်ခရ
သတော်ဖေတော် ဖ

ော်

ော်န္ို ော်ခထွားတိုို့ကို
ော်ွား

ော်ွားခပွားမညော်ဟိုဆိုက လမော်လညော် နော်ွားဆိုက ေမော်ွားဆီွား

ော်ွား ဖေစော်သညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ
၁၄၅၇

ခက ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၅ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အပ
ဖး ော်ေကော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ
ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ကိုတ ော်သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ရစ နော်ွားမှ ခ ေါ်သညော်ဟိုဆိုက

လမော်ည ခ ေါ်ထိုတော် ပပီွား ခက ွားရွ အဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

အရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ ဦွားထနော်ွားဝ ော်ွား၊ ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားရှမော်ွားခမ တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား ရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ
၁၄၅၈

ထနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၅ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အပ
ဖး ော်ေကော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ
ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ကိုတ ော်သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ရစ နော်ွားမှ ခ ေါ်သညော်ဟိုဆိုက

လမော်ည ခ ေါ်ထိုတော် ပပီွား ခက ွားရွ အဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

အရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ ဦွားထနော်ွားဝ ော်ွား၊ ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားရှမော်ွားခမ တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား ရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ေနော်နဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊ ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ
၁၄၅၉

ရှမော်ွားခမ

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၂၅ ေနော်နဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အပ
ဖး ော်ေကော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ
ထနော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ကိုတ ော်သညော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ရစ နော်ွားမှ ခ ေါ်သညော်ဟိုဆိုက

လမော်ည ခ ေါ်ထိုတော် ပပီွား ခက ွားရွ အဖပ ော်၌ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

အရပော်သ ွားသိုွားဦွားမှ ဦွားထနော်ွားဝ ော်ွား၊ ဦွားခက ော်ဝ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားရှမော်ွားခမ တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား ရသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ နနကော် ၉ နှောရီ နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
မ ော်ွားတို ော်ပ ော်ခက ွားရွ ကို စစော်ခက
၁၄၆၀

ေိုွားထူွား

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၃ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

မ ော်ွားတို ော်ပ ော်ခက ွားရွ

အ ော်ွားကနော်ခက ွားရွ

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်စီတပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားတိုို့မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွားသိုွားဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ မ ော်ွားတို ော်ပ ော်ခက ွားရွ တ ော် အခနမ ွားသညော်

အ ော်ွားကနော်ခက ွားရွ သ ွား အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားေိုွားထူွား အပါအဝ ော် အမ ွားသ ွား သိုွားဦွား ဖေစော်သညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့သညော်
ခက ွားရွ အခနှောကော်ပို ော်ွားရှ သစော်စကော်ခရှြို့၌ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခက ကော်မပမ ြို့၊ တလ ော်ရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်ခသ စို ော်ွားထနော်ွားထနော်ွားဝ ော်ွားအ ွား ရ အမော်မှှူွား၊ အရပော်ဝတော်ဖေ ော်
စစော်ခက

ော်စီတပော်န္ှ ော် ရတိုို့ ပါဝ ော်ခသ လူရှစော်ခယ ကော် နို့ော်က ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂ ရကော်ခနို့ ညသနော်ွားခ ါ ော်တ ော် ခနအမော်၌

ဝ ော်ခရ ကော် ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၃ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီ နို့ော်တ ော် စို ော်ွားထနော်ွားထနော်ွားဝ ော်ွားသညော်
၁၄၆၁

စို ော်ွားထနော်ွားထနော်ွားဝ ော်ွား

က ွား

၄၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၃ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

တလ ော်ရပော်ကကော်

ခက ကော်မ

ရှမော်ွား

ော်ွား ရခသ ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ည မဒဏော်ရ မ ွားအဖပ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားအခနှောကော်ခပါကော်ဖ
စို ော်ွားထနော်ွားထနော်ွားဝ ော်ွား န္ှပော်စကော်ဖ

ော် ခဆွားရို၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။ ၎ ော်ွား၏ န္ဓှောကိုယော်တစော် ိုလိုွား၌
ော်ွား၊ ဦွားခ ါ ော်ွား ခကကဖ

ော်ွားစသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရသညော်။

ော်ွား ရ၍ ခသဆိုွားမှုဖေစော်စဉော်အ ွား ခနအမော်တ ော် လ ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွားသညော်ဟို မခဖပ ဘ

ညမထကော်ရ အမနို့ော်ကိုခက ော်လနော်၍ အဖပ ော်ထကော်သဖေ ော် လမော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ရ အမော်မှှူွားက မသ ွားစိုကို ေအ ွားခပွား သညော်ဟို သရှရသညော်။

ော်ွား

ရသညော်ဟို ခဖပ ဆိုရနော်

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် က
၁၄၆၂

မ ဘ
ီ ရနော်နနော်

က ွား

၈၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၄ ခေခေ ော်ဝါရီ

သ ော်ွားအိုပော်ဆရ

၂၂

း

ခနအမော်အတ ော်ွား

ကပော်ခမှ ော်ခက ွားရွ

ေ ွားကနို့ော်

က

ော်

ခလခကက

ော်ဖပညော်နယော်၊ ေ ွားကနို့ော်ပမ ြို့နယော်၊ ကပော်ခမှ ော်ခက ွားရွ တ ော် စစော်ခက

ော်ွားပစော် တော်တိုကော် ိုကော်မှုခကက

မ ဘ
ီ ရနော်နနော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အမ ွားသမီွား တစော်ဦွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့၊ ခအ
၁၄၆၃

ရဖမ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၇ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ဆနော်ွားရပော်ကကော်၊

ါဝီလမော်ွားထပော်

ခအ

ော်ဆနော်ွား ၃ လမော်ွား

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားမပစော်သတော် ခကက

ော်စီတပော်မှ ညအ နော် အဖပ ော်ထကော်သညော်ဟိုဆိုက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၄၆၄

ပို ော်ခေရထနော်ွား

က ွား

၁၅

ဦွားလှထနော်ွားဦွား

၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၈ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

တပော်စထ ွားခသ စစော်ခက
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ မခဒါ ော်ွားလှခက ွားရွ တ ော်

ော်စီတပော်သ ွားမ ွားသညော် မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ န္ှ ော် ခရွှေက ခက ွားရွ မ ွားကို

ဝ ော်ခရ ကော်ေ ကော်ဆီွားရနော် ကက ွားပမော်ွား ပပီွား မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ ထပော်အနီွားရှ အမော်အတ ော်ွား၌ရှခနခသ အသကော် ၁၅
န္ှ ော်အရွယော် ခမ

ော်ပို ော်ခေရထနော်ွားန္ှ ော် ၎ ော်ွား၏ေ

ော်ဖေစော်သူ ဦွားလှထနော်ွားဦွားတိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၄၆၅

လှထနော်ွားဦွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၈ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

တပော်စထ ွားခသ စစော်ခက
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဆနော်ွားရပော်ကကော်တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီ နို့ော်က

အရပော်သ ွား ကိုရဖမ ော်န္ှ ော် လူ ယော် တစော်ဦွားတိုို့ကို စစော်ခက
အခကက

ော်စီတပော်၏

ော် ရစော်ယ နော်သ ော်ွားအိုပော်ဆရ အသကော် ၈၀ အရွယော် သ ော်ွားအိုပော်ဆရ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ မခဒါ ော်ွားလှခက ွားရွ တ ော်

ော်စီတပော်သ ွားမ ွားသညော် မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ န္ှ ော် ခရွှေက ခက ွားရွ မ ွားကို

ဝ ော်ခရ ကော်ေ ကော်ဆီွားရနော် ကက ွားပမော်ွား ပပီွား မခဒါ ော်ွားကကီွားခက ွားရွ ထပော်အနီွားရှ အမော်အတ ော်ွား၌ရှခနခသ အသကော် ၁၅
န္ှ ော်အရွယော် ခမ

ော်ပို ော်ခေရထနော်ွားန္ှ ော် ၎ ော်ွား၏ေ

ော်ဖေစော်သူ ဦွားလှထနော်ွားဦွားတိုို့ကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခဖမ ကော်ဒ ိုပမ ြို့နယော်၊ ဗိုလော်မှှူွားဗထူွားလမော်ွားခပေါ်တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၉ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၀
၁၄၆၆

ခက

ော်ွားထကော်ပို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၉ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

အရပော်သ ွား

နှောရီဝနော်ွားက ော်အ နော်က အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခက

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ခဖမ ကော်ဒ ို

ပစော် တော် ရ

ရနော်ကိုနော်

ော်ွားထကော်ပို ော်သညော် မ

အဆ ော်ွားတ ော် စစော်က ွားကို ခတြို့၍ စစော်က ွားခရှြို့ခဖပွားက လကော်သိုွားခ
စစော်တပော်မှ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွားခထ

ော်န္ှ ော်အတူ ဘတော်စော်က ွားခပေါ်မှ
ော်ပပီွား ခအ ော်ဟစော်ဆန္ဒဖပစဉော် ၎ ော်ွားအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၁ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ က အိုွားခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော်
ခမ
၁၄၆၇

မော်ွားထကော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၁
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခအ

ော် မော်ွားသ ခက ွားရွ

း (ဝနော်လရိုွားခက ွားရွ )

ခအ
က အိုွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ခမ

ော် မော်ွားထကော်ကို ဒီွားဒိုတော်က ော်ွားခက ွားရွ မှ ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ ေမော်ွားဆီွား၍
ော် မော်ွားသ ခက ွားရွ (ဝနော်လရိုွားခက ွားရွ )အနီွားရှ ခတ စပော်တ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် မော်ွားထကော်၏ ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ခနှောကော်ခက တိုို့၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရသညော်။ ခမ

ဒီွားဒိုတော်က ော်ွားခက ွားရွ မှ သူ ယော်

ော်ွားဖေစော်သူ ခ ေါ်ခသ ခကက

ဝ ော်လ သညော်ဟိုဆိုက ေမော်ွားဆီွား သတော်ဖေတော်

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၇ ရကော်ခနို့တ ော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ မတူပီပမ ြို့မှ မ ော်ွားတပော်ပမ ြို့သိုို့ ဖပနော်ဆ ော်ွားလ သညော် စစော်ခက

ယ ဉော်တနော်ွားသညော် ကိုွားမို ော်အနီွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ
၁၄၆၈

ဟိုနော်ကီွား

က ွား

၁၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၇ ခေခေ ော်ဝါရီ
၂၂

ခက

ော်ွားသ ွား

မ ော်ွားတပော် -မတူပီလမော်ွားပို
ော်ွား

လ ခဖမ
မ ော်ွားတပော်

ော်ွား

ော်အတ ော်ွား ပိုနော်ွားခအ

ော်ွားခနခသ အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် ိုန္ှစော်တနော်ွားခက

ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားသ ွား ခမ

ော်ွားခကက

ော်စီ
ော်

ော်ဟိုနော်ကီွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ စစော်ယ ဉော်တနော်ွားသညော် လမော်ွားတခလ ကော်ရှ

ခက ွားရွ မ ွားကို ပစော် တော်ခသ ခကက
က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော် မော်ွားထကော်သညော်

ော် အလညော်သ ွားစဉော် ညအ နော် ခက ွားရွ အတ ော်ွားသိုို့

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော် ခဒသ မ ွားမှ ခဘွားလတော်ရ သိုို့ တမော်ွားခရှ

ော် ခနစဉော် လကော်နကော်ကကီွားက ညော်

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ စဖပသိုွားမို ော် ပကကခက ွားရွ တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၀ ရကော်ခနို့က အရပော်သ ွား

၁၄၆၉

ခစ ကလိုခစွား

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၀
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ခစ ကလိုခစွားခနထို ော်
အရပော်သ ွား

သညော် ခနအမော်၏
ခ ခထ

ော်

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခစ ကလိုခစွားန္ှ ော် အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်ရှ ဦွားေ တိုို့သညော်
စဖပ ၃ မို ော်
ပကကခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ
ိုခဒါ ော်ခစ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားသညော်

ော်အလိုပော်သမ ွားမ ွားဖေစော်ကကသညော်။ မီွားရှုြို့ဖ

ခနအမော်၏ ခ ခထ

ော်၌ဖေစော်ခကက

ော်ွား ရသညော် ခနရ သညော် ခစ ကလိုခစွားခနထို ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ စဖပသိုွားမို ော် ပကကခက ွားရွ တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၀ ရကော်ခနို့က အရပော်သ ွား

၁၄၇၀

ေ

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၀
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ခစ ကလိုခစွားခနထို ော်
အရပော်သ ွား

သညော် ခနအမော်၏
ခ ခထ

ော်

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခစ ကလိုခစွားန္ှ ော် အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော်ရှ ဦွားေ တိုို့သညော်
စဖပ ၃ မို ော်
ပကကခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ
ိုခဒါ ော်ခစ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားသညော်

ော်အလိုပော်သမ ွားမ ွားဖေစော်ကကသညော်။ မီွားရှုြို့ဖ

ခနအမော်၏ ခ ခထ

ော်၌ဖေစော်ခကက

ော်ွား ရသညော် ခနရ သညော် ခစ ကလိုခစွားခနထို ော်သညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၁ ရကော်ခနို့၊ ည ၁၁ နှောရီ နော်ို့တ ော် က

ော်ဖပညော်နယော် ဖမစော်ကကီွားနှောွားပမ ြို့၊ စီတ ပူရပော်ကကော်တ ော်

က ွားဖေ ော်ဖေတော်လ သညော် လူ ယော် ိုန္ှစော်ဦွား နော်ို့ကို စစော်ခက
၁၄၇၁

တနော်ခယ

ော်ကို ော်ရ

မ

၂၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၁ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၁
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

န္ှစော်အရွယော်ရှ မတနော်ခရ
အရပော်သ ွား

စီတ ပူ

ဖမစော်ကကီွားနှောွား

က

ော်

က ညော်ထမှနော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် က နော်လူ ယော်မ ွားလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားဖ

အဆိုပါလူ ယော်မ ွားအ ွား က ွားကို ရပော်တနို့ော် ို ော်ွားရ ရပော်တနို့ော်ဖ
ပစော် တော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

၁၄၇၃

၁၄၇၄

ေ ော်မ ော်ွား ို ော်

အ ွား ီေီပါ

လီ

ခဒ

က ွား

က ွား

မ

၂၁

၂၄

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၄၇၅

ဝ ော်ွားပေဟနော်ွား

က ွား

၃၀

ဦွားဝ ော်ွား

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၄၇၆

ခအ

က ွား

၃၃

ဦွားဝ ော်ွား

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

ော်စိုွားပ မော်ွား

၁၄
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

၃၀ ေနော်နဝါရီ
၂၂

န္ှောွားဘနော်ွားကကီွားခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

ရသညော်။

ော်ွားသ ွားသညော်အတကော်

ပမ ြို့၊ န္ှောွားဘနော်ွားကကီွားခက ွားရွ ၌ ခ မှ အမော်သိုို့ ဖပနော်လ သညော်

အသကော် ၂၀ ဝနော်ွားက ော်အရွယော်ရှ ကိုေ ော်မ ော်ွား ို ော်ကို စစော်ခက
အရပော်သ ွား

ော်ွားမရှဘ က ွားခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ
၁၄၇၂

ော်စီတပော်ေြို့မ ွားမှ ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၂၃

ော်ကို ော်ရ မှ က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အမ ွားသမီွား ခနှောကော်တစော်ဦွားမှ ခပါ ော်ကို

ော်စီတပော်သ ွားမ ွားက ခသနတော်ဖေ ော် အ ကော်ခပါ ော်ွားမ ွားစ

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ကိုေ ော်မ ော်ွား ို ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကိုလညော်ွား ယူခဆ

ော်သ ွားခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

အရပော်သ ွား

လမော်ွားမခဘွား

ေကော်မ ခက ွားရွ

ပူတ အို

က

ော်

က

ော်ဖပညော်နယော်၊ ပူတ အိုပမ ြို့နယော်၊ ေတော်မ ခက ွားရွ မှ ေနီွားခမ

လီ

ခဒတိုို့သညော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ဖေစော်ပ ွားသညော် တိုကော်ပခကက

ထကော်ခဖပွားခနစဉော် စစော်ခက
န္ှစော် ကော်၊ လီ

အရပော်သ ွား

လမော်ွားမခဘွား

ေကော်မ ခက ွားရွ

ပူတ အို

က

ော်

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

အရပော်သ ွား

ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ရခကက

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ဖပညော်နယော်၊ ပူတ အိုပမ ြို့နယော်၊ ေတော်မ ခက ွားရွ မှ ေနီွားခမ

လီ

ခဒတိုို့သညော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ဖေစော်ပ ွားသညော် တိုကော်ပခကက

ထကော်ခဖပွားခနစဉော် စစော်ခက

ော်ွား

ရခကက

ော်န္ှ န္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော် အ ွား ီေီပါန္ှ ော်
ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အ ွား ီေီပါမှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်

ခဒမှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော် တစော် ကော် ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်စီတပော် ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ဝ ော်လ သညော်အတကော် ထကော်ခဖပွားစဉော် ခက ွားရွ ထပော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

သတော်ဖေတော်ဖ

စစော်ခက

ော်စီတပော်၏ ပစော်သတော်ဖ

ော် ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အ ွား ီေီပါမှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်

က

စစော်ခက
ပမ ြို့သစော်ခက ွားရွ

ော်ွား

ခဒမှ ရ ော်ဘတော်ကို က ညော် တစော် ကော် ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ဖ

န္ှစော် ကော်၊ လီ

အရပော်သ ွား

ော်စီတပော်၏ ပစော်သတော်ဖ

ော်န္ှ န္ှစော်ဦွားဖေစော်ကကသညော် အ ွား ီေီပါန္ှ ော်

ော်ွား

ော်စီတပော် ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ဝ ော်လ သညော်အတကော် ထကော်ခဖပွားစဉော် ခက ွားရွ ထပော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား

ရပပီွား

ော်ွား

ရပပီွား

ရသညော်။

ရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ခည

ော်တိုခက ွားရွ စ သ ော်ခက

ော်ွားတ ော် တပော်စထ ွားသညော်

အကကမော်ွားေကော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားသညော် အဆိုပါခက ွားရွ မှ ဦွားစနော်ွားခအ

ော်န္ှ ော်

၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုထနော်ွားထနော်ွားဦွားန္ှ ော် ကိုသနော်ွားထိုကော်ဦွားတိုို့ကို အ ဏ သမော်ွားပပီွားစ ဆန္ဒဖပပမ ွား၌
၁၄၇၇

စနော်ွားခအ

ော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၇
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ခည

ော်တိုခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ပါဝ ော်သညော်ဟိုဆိုက ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်က ခနအမော်အတ ော်ွား ဝ ော်ခရ ကော်၍ ရိုကော်န္ှကော် ခကက
သရှရသညော်။ ဦွားစနော်ွားခအ
ပိုို့ခဆ

ော်အ ွား ခဆွားကိုသမှုဖပ ရနော် ဖမ ော်ွားခ

ော် ခသ ော်လညော်ွား လကော် ကိုသခပွားဖ

ဝနော်ွားက ော်တ ော် ဦွားစနော်ွားခအ

ော်ွားမရှခကက

ော်ွား

ရို ော်ခဆွားရိုန္ှ ော် ါနော်ွားေနော်ခဆွားရိုသိုို့

ော်ွား သရှရသညော်။ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ ည ၉

ော်မှ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ ညခနအ နော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊
ခည
၁၄၇၈

ခအ

ော်ညနို့ော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၇ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၇
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခည

ော်တိုခက ွားရွ စ

သ ော်ခက

ော်ွား

ခည

ော်တိုခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်တိုခက ွားရွ စ သ ော်ခက

ော်ွားတ ော် တပော်စထ ွားသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော်

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့ဝ ော်မ ွားသညော် ခည

ော်တိုခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဦွားခအ

အဆိုပါစ သ ော်ခက

ော်ွားအတ ော်ွားကို ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

နှောရီ နို့ော်တ ော် ဦွားခအ

ော်ညနို့ော်၏ ရိုပော်အခလ

ော်၍ ရိုကော်န္ှကော် ခကက

ော်ညနို့ော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုခနို့ ည ၉

ော်ွားကို လမော်ွားခဘွား၌ ပစော်ထ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရ ို ော်ဖပညော်နယော်၊ သတပမ ြို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်မှုတိုကော်ေ ကော်ခရွားဥပခဒဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားထနော်ွားသမော်ွားဖ
၁၄၇၉

ခရွှေယနော်ွားအမော်

မ

၂

မပ မော်ွားအပေ ွားခက

၁၇

း းော်

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ော်ွား ထ ွားရခသ

မပ မော်ွားအပေ ွားခက ော်၏ သမီွားဖေစော်သူ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ မခရွှေယနော်ွားအမော်သညော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၇ ရကော်ခနို့ ည ၁၁
အရပော်သ ွား

သတခထ

ော်

မေ ော်ခက ွားရွ

သတ

ရ ို ော်

နှောရီအ နော်တ ော် သတအက ဉော်ွားခထ
က နော်ွားမ ခရွားအခဖ အခနခကက
အက ဉော်ွားခထ

ော်အတ ော်ွား၌ ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ မခရွှေယနော်ွားအမော်သညော်

ော် စတော်ထ ွားရသညော် ကခလွား ယော်ဖေစော်ပပီွား

ော်တ ော်ွားအခဖ အခနမ ွားခကက

ော် ခသဆိုွားသ ွားရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၀

သနော်ွားန္ယော်

မ

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားသ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၁

မော်ွားပ မော်ွားခအ

ော်

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်ွားခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားသ ွား

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၂

ေူွားေူွား

မ

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားခကက

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏
ော်ွားသ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၃

စော်ခက

ော်ွား

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားခကက

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏
ော်ွားသ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၄

သနော်ွားခေ ော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားခကက

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏
ော်ွားသ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ
ခပလယော်ခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်
ပစော် တော်ခသ ခကက
၁၄၈၅

ဟနော်ွားကိုဦွား

က ွား

ဦွားသနော်ွားခေ ော်

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခပလယော်ခက ွားရွ အတ ခပလယော်ခက ွားရွ ခက ွား
ော်ွား

ရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ော် ရွ ခတ

ော်ပို ော်ွားရှ ခနအမော်တစော်လိုွား၌ ပိုနော်ွား ိုခနသညော် မသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်ကကခသ အသကော်

၄၀ ခက ော်အရွယော် ခဒေါ်သနော်ွားန္ယော်၊ သ ွားဖေစော်သူ ၂၇ န္ှစော်အရွယော် ကို မော်ွားပ မော်ွားခအ
မေူွားေူွား၊ အဖ

ွားရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွား စော်ခက

ထိုို့ဖပ ော် ခက ွားရွ အတ ော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ပစော် တော်ဖ
အမော်ခထ
ခမ

ော်န္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ ၂၂ န္ှစော်အရွယော်

ော်ွားတိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
ော်ွားခကက

ော်ဦွားစီွားဖေစော်သူ အသကော် ၅၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခေ ော်န္ှ ော် ၈ တနော်ွားခက

ော်ဟနော်ွားကိုဦွားတိုို့လညော်ွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အဆိုပါမသ ွားစိုဝ ော် သိုွားဦွား၏
ော်ွားသ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၀ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၂ နှောရီ မနစော် ၃၀ နို့ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ိုကကှူပမ ြို့ရှ
ဧရ ဝတီတတ ွား ခဖမ ကော်ဘကော် စစော်ခဆွားခရွား တော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို
၁၄၈၆

မ ွားလှု ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၀
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပ ိုကကှူပမ ြို့
ဧရ ဝတီတတ ွား

ဆို ော်ကယော်အတူစီွား၍ဟိုဆိုက ပစော် တော် ဖ
ဘတော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ော်ွားခကက

ော် ဆို ော်ကယော်ခနှောကော်တ ော် လိုကော်ပါလ ခသ ဦွားမ ွားလှု ော်မှ

ခဖ ခထ ကော်န္ှ ော် ခနှောကော်ခက ကို က ညော်ထမှနော် သညော်။ သိုို့ခသ ော်လညော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ လူနှောတ ော်ယ ဉော်ကို
အ နော်မီ ခ ေါ်ခပွားဖ
ဆို ော်ကယော်ခမ

ော်ွားမရှ၍ ဦွားမ ွားလှု ော်မှ ခသွားထကော်လနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားလ သူကိုလညော်ွား ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော် ၁၁ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနီပမ ြို့နယော်၊
ဒ ော်ခပါကော်ခက ွားရွ မှ ဦွား ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားကို စစော်သ ွားမ ွားက
၁၄၈၇

ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွား

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၉
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ဒ ော်ခပါကော်ခက ွားရွ

ကနီ

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော် ခကက
က ဆိုွားသ ွား ဖ
တမော်ွားခရှ

ော်ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားအတ ော်ွားမှခန၍

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွား ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားသညော် ခနှောကော်ခက ကို က ဉော်ထမှနော်က
ော်ွားဖေစော်သညော်။ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ခရ ကော်ရှလ ဖ

ော်ွားခကက

ော် ရွ သ ွားမ ွား ထကော်ခဖပွား

ော်ခနစဉော် ဦွား ို ော်ခေ ော်ဝ ော်ွားမှ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် န္ှစော်ခယ ကော် ထကော်ခဖပွား နော်တ ော် ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၁ နှောရီ နို့ော်က စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလပမ ြို့နယော်၊ ပိုပပါခက ွားရွ န္ှ ော်
၁၄၈၈

ဟနော်ွားခေ ော်လတော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

တမ ပ ော် ခက ွားရွ ကက ွားတ ော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ဆရ စ - PDF ပူွားခပါ ော်ွားတပော်ေြို့တိုို့ကက ွား တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွားခန နော်တ ော် စစော်ခက

က

၁၄၈၉

လပါ

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

တပော်ရ ော်ွား ၄၃၇ ခရှြို့

ခကကွားနနော်ွားရပော်ကကော်

မိုွားခမ ကော်

က

ော်

ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားလ သညော် အရပော်သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ထနော်နနော်န္ှ ော် လပါတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားသညော် ဆို ော်ကယော်ရပော် ို ော်ွားသညော်ကို မရပော်ခပွား၍ဟိုဆိုက
ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

က နော်တစော်ဦွားမှ ပါွားစပော်န္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

က

၁၄၉၀

ထနော်နနော်

က ွား

၄၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

တပော်ရ ော်ွား ၄၃၇ ခရှြို့

ခကကွားနနော်ွားရပော်ကကော်

မိုွားခမ ကော်

က

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။ တစော်ဦွားမှ မ ကော်လိုွားန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဖပညော်နယော်၊ မိုွားခမ ကော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် မရ (၄၃၇) ခရှြို့တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၉

နှောရီခက ော် နို့ော်က ဆို ော်ကယော်ခမ
၁၈

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဖပညော်နယော်၊ မိုွားခမ ကော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် မရ (၄၃၇) ခရှြို့တ ော် ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ ည ၉

နှောရီခက ော် နို့ော်က ဆို ော်ကယော်ခမ
၁၈

ော်စီတပော်မှ ဆို ော်ကယော်ဖပနော်လ ယူသညော် အသကော် ၂၀ နို့ော်အရွယော်ရှ

ကိုဟနော်ွားခေ ော်လတော်ကို ေမော်ွားဆီွား က ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ခကက

ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော်

ရဖ

ော်ွားလ သညော် အရပော်သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ထနော်နနော်န္ှ ော် လပါတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားသညော် ဆို ော်ကယော်ရပော် ို ော်ွားသညော်ကို မရပော်ခပွား၍ဟိုဆိုက
ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

က နော်တစော်ဦွားမှ ပါွားစပော်န္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ တစော်ဦွားမှ မ ကော်လိုွားန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ ခက ကရတော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် လရ (၉၇) ၏
၁၄၉၁

ခနှောော်ေိုတ ော်

မ

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

လကော်နကော်ကကီွားပစော်ကိုနော်ွားမှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ကမို ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွား
အရပော်သ ွား

ကမို ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကမို ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက ကရတော် ကရ ော်

ထိုို့ဖပ ော် ခနှောော်ေိုတ ော်၏

၁၄၉၂

ထကော်ခနဖ ညော်မ ော်ွား

မ

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

အခထခထအို
ပော် ပော်ခရွားဦွားစီ ခတ
းွား

ော်ပနော်ွားန္ှ ော် အဖ

ော် အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ခနှောော်ေိုတ ော်မှ က ဆိုွားသ ွား ခကက
ွားခဒသ ရွ သ ွားမ ွားလညော်ွား ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ပပီွား

CDM
၂၂

က ခရ ကော်ခပါကော်က ခသ ခကက

န

စ ခရွား

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်လ သညော် မထကော်ခနဖ ညော်မ ော်ွား၊ ဦွားစနော်ွားမ ော်ွား၊ ခဒေါ်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် ခကက
၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် ခတ

ော်ခစ န္ှ ော် ကိုခစ မ ော်ွားဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ

ော်ွားမ ွား၌

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ထ ွားပပီွား လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် လကော်မ ွား၌ ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ပပီွား
ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၁၄၉၃

စနော်ွားမ ော်ွား

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၂
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်လ သညော် မထကော်ခနဖ ညော်မ ော်ွား၊ ဦွားစနော်ွားမ ော်ွား၊ ခဒေါ်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် ခကက
၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် ခတ

ော်ခစ န္ှ ော် ကိုခစ မ ော်ွားဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ

ော်ွားမ ွား၌

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ထ ွားပပီွား လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် လကော်မ ွား၌ ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ပပီွား
ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၁၄၉၄

ော်ခစ

မ

၄၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၂
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်လ သညော် မထကော်ခနဖ ညော်မ ော်ွား၊ ဦွားစနော်ွားမ ော်ွား၊ ခဒေါ်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် ခကက
၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် ခတ

ော်ခစ န္ှ ော် ကိုခစ မ ော်ွားဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ

ော်ွားမ ွား၌

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ထ ွားပပီွား လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် လကော်မ ွား၌ ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက လ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ အ ဏ ေီဆနော်ခရွားလှုပော်ရှ ွားမှု (CDM) ဖပ လိုပော်ပပီွား
ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၁၄၉၅

ခစ မ ော်ွားဦွား

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၂
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခတ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား မ ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက လ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်လ သညော် မထကော်ခနဖ ညော်မ ော်ွား၊ ဦွားစနော်ွားမ ော်ွား၊ ခဒေါ်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ သတော်ဖေတော် ခကက
၂၃ ရကော်ခနို့တ ော် ခတ

ော်ခစ န္ှ ော် ကိုခစ မ ော်ွားဦွား တိုို့ကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့၏ရိုပော်အခလ

ော်ေီခက ွားရွ ကိုနော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွားကို ခေခေ ော်ဝါရီလ

ော်ွားမ ွား၌

လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်ထ ွားပပီွား လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် လကော်မ ွား၌ ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၁၆ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ သစော် ခက ွားရွ မှ
၁၄၉၆

ခတ ကော်တ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၁၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သစော် ခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရွ သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သူ ကိုခတ ကော်တကို စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား သတော်ဖေတော် ခကက
ကိုခတ ကော်တ၏ရိုပော်အခလ

ော်ွား၌ ဖပ ော်ွားထနော်စ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။
ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ါွားေ ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စစော်ခကက
၁၄၉၇

ခအ

ော်ထနော်ွား

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၂
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ါွားေ ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွားခအ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်က သတော်ဖေတော် ခကက
အဖ

ော်ွားထိုွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် က ခဒသ ရွ သ ွား

ော်ထနော်ွားန္ှ ော် စက ွားခဖပ န္ို ော်ဖ

ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားမရှသညော် ဦွားသနော်ွားလှတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွားမ ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ါွားေ ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ စစော်ခကက
၁၄၉၈

သနော်ွားလှ

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၂
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ါွားေ ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ဦွားခအ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်က သတော်ဖေတော် ခကက
အဖ

ော်ွားထိုွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် က ခဒသ ရွ သ ွား

ော်ထနော်ွားန္ှ ော် စက ွားခဖပ န္ို ော်ဖ

ွားဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားမရှသညော် ဦွားသနော်ွားလှတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားမ ွား၌ ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော်

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခ

ော်ွား ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

ော်လ ခသ အသကော် ၄၀ အရွယော်

နော်ေ လနော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သမီွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် မို ော်သီယနော်န္နော် ကယော်၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော်
၁၄၉၉

ငွ ဇ
ော် လ ော်

မ

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၃
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘ
ကော်ယ ခတ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွား ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မို ော် နော်ေ သီယနော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားက ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော်
သေိုခက ွားရွ ရှ ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွားမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် မီွားရှုြို့ဖ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားအ က ော်ွားအက နော်မ ွားကို

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘကော် ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခ

ော်ွား ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

ော်လ ခသ အသကော် ၄၀ အရွယော်

နော်ေ လနော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သမီွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် မို ော်သီယနော်န္နော် ကယော်၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော်
၁၅၀၀

ှိို သ
င
ော် ယ
ီ
န
ော် ွ ကော် ကယော် မ

၁၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၃
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘ
ကော်ယ ခတ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွား ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မို ော် နော်ေ သီယနော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားက ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော်
သေိုခက ွားရွ ရှ ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွားမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် မီွားရှုြို့ဖ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားအ က ော်ွားအက နော်မ ွားကို

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘကော် ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ခ

ော်ွား ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

ော်လ ခသ အသကော် ၄၀ အရွယော်

နော်ေ လနော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သမီွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၁၆ န္ှစော်အရွယော် မို ော်သီယနော်န္နော် ကယော်၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော်
၁၅၀၁

ှိို င
င
ော် ွ ဇ
ော် သီယ ော်

မ

၁၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၃
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘ
ကော်ယ ခတ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွား ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မို ော် နော်ေ သီယနော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားက ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော်
သေိုခက ွားရွ ရှ ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွားမှ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့တ ော် မီွားရှုြို့ဖ

ော်သ ွား ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား ထ ွားရသညော် ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားအ က ော်ွားအက နော်မ ွားကို

သေိုခက ွားရွ အခရှြို့ဘကော် ယ ခတ တစော် ိုအတ ော်ွား၌ ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ သညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၄ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီ အ နော်တ ော် ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ ေ ပနော်ပမ ြို့နယော်၊ ကပီ ီွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၁၅၀၂

ဖစ ခူဖေ့ လ ်း

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၄
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

BGF ၁၀၁၃ တပော်ရ ော်ွားမှ လကော်နကော်ကကီွား သိုွားလိုွား ပစော် တော် သညော်အတကော် ခဒသ ရွ သ ွား တစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော်
အရပော်သ ွား

ကပီ ီွားခက ွားရွ

ကပီ ီွားခက ွားရွ

ေ ပနော်

ကရ ော်

၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ

ူူ့ခနလ ွားမှ ခနှောကော်ခက ကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ခနအမော် ါွားလိုွားလညော်ွား ပ ကော်စီွားသ ွား သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား မီွားရှုြို့ ရ ထကော်မခဖပွားန္ို ော်သညော် အသကော် ၇၇
၁၅၀၃

ယဉ်စ ော််းဖအ်း

မ

၃၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်သနော်ွားသညော် အမော်သ အတ ော်ွား ဝ ော်ပိုနော်ွားခနစဉော် ပတော်မက မီွားခလ

ော်ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ထကော်ခဖပွားသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကိုလညော်ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၃၃ န္ှစော်အရွယော်
မယဉော်စမော်ွားခအွားန္ှ ော် ၅၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားတိုို့သညော် က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား မီွားရှုြို့ ရ ထကော်မခဖပွားန္ို ော်သညော် အသကော် ၇၇
၁၅၀၄

သှိ ်းော်

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်သနော်ွားသညော် အမော်သ အတ ော်ွား ဝ ော်ပိုနော်ွားခနစဉော် ပတော်မက မီွားခလ

ော်ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ထကော်ခဖပွားသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကိုလညော်ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၃၃ န္ှစော်အရွယော်
မယဉော်စမော်ွားခအွားန္ှ ော် ၅၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားတိုို့သညော် က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
သရှရသညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား မီွားရှုြို့ ရ ထကော်မခဖပွားန္ို ော်သညော် အသကော် ၇၇
၁၅၀၅

မ

ခငော်သ ်းော်

၇၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်
အရပော်သ ွား

အမော်သ အတ ော်ွား

န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်သနော်ွားသညော် အမော်သ အတ ော်ွား ဝ ော်ပိုနော်ွားခနစဉော် ပတော်မက မီွားခလ

ော်ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ထကော်ခဖပွားသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကိုလညော်ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၃၃ န္ှစော်အရွယော်
မယဉော်စမော်ွားခအွားန္ှ ော် ၅၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားတိုို့သညော် က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား မီွားရှုြို့ ရ ထကော်မခဖပွားန္ို ော်သညော် အသကော် ၇၇
၁၅၀၆

က ွား

စှိ်းို လွငဦ
ော် ်း

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်
အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

န္ှမစ ွားရစော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

ော်သနော်ွားသညော် အမော်သ အတ ော်ွား ဝ ော်ပိုနော်ွားခနစဉော် ပတော်မက မီွားခလ

ော်ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ထကော်ခဖပွားသညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကိုလညော်ွား ပစော် တော် သညော်အတကော် အသကော် ၃၃ န္ှစော်အရွယော်
မယဉော်စမော်ွားခအွားန္ှ ော် ၅၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားတိုို့သညော် က ညော်ထမှနော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၀၇

ဖအ ငော်ဖ

ငော််း

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၀၈

ထွ ်းော် ထွ ်းော်

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ှိ ်းညွ ော် ေ့

က ွား

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ကကညော်ကကညော်ဝငော််း

မ

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ကကီ်းညှိ

က ွား

၅၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက
အရပော်သ ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

အရပော်သ ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၁

ော်ခမ

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၀

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၀၉

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခမ

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၂

ဖက ော်နင
ှိို ထ
ော် ွ ်းော်

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၃

ပငှိ ော််းဝငော််းကှိို

က ွား

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ဖဇ ော်ဖဌ်းဖအ ငော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ေှိို်းဆယော်

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၆
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ော်ခမ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက
အရပော်သ ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက
အရပော်သ ွား

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၅

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊
၁၅၁၄

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခေခေ ော်ဝါရီလ

၂၆ ရကော်ခနို့စတ ော်က သိုွားရကော်ကက ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ တပော်စ ပပီွား ခဒသ ကိုွားဦွားအ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

ရသူ ကိုွားဦွားအနကော် တစော်ဦွားမှ

ပနော်ွားပထိုွားခက ွားရွ မှ ကိုထနော်ွားထနော်ွားန္ှ ော် ကိုမ ွားညနို့ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွားပိုနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားခအ

ော်ခမ

ော်ွား

ော်ွား၊ န္ှစော်ဦွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ သခဖပခအွားခက ွားရွ ကို
၁၅၁၆

ဖအ ငော် ငော််း

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သခဖပခအွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခလခကက
ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားခအ

ော်ွားဖေ ော် ပစော် တော် နော်တ ော် ခကက ကော်လနို့ော်၍ ထကော်ခဖပွားခသ

ော်မ ော်ွားသညော် က ညော်ထမှနော်၍ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညသနော်ွားခ ါ ော်ယအ နော်တ ော် တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထ ွားဝယော်ပမ ြို့နယော်၊
ခမ
၁၅၁၇

သှိ ်းော် ထှိက
ို ဦ
ော် ်း

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

အမော်ခရှြို့ဖပ ော်ခက ွားရွ

ခမ

စစော်ခဆွားခရွား တော်

ရွ

ော်မယော်ခရှ

ော်ခက ွား

ထ ွားဝယော်

တနသသ ရီ

ော်မယော်ခရှ

ော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ကိုသနော်ွားထိုကော်ဦွားသညော် အမော်ခရှြို့ဖပ ော်ခက ွားရွ စစော်ခဆွားခရွား တော်ကို

ဆို ော်ကယော်ဖေ ော် ဖေတော်သ ွားစဉော် တော်တ ော်ရှသညော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ ပစော် တော် ဖ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားထိုကော်ဦွားသညော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက

သရှရသညော်။ ၎ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို မသ ွားစိုထ ဖပနော်လညော် ပိုို့ခဆ

ော်ဖ

ော်ွားခကက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်

ော်ွားမရှခကက

ော်ွား

ော်ွားမရှဘ စစော်တပော်မှ မီွားသပ ဂ လော် သညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၁၈

သ ်းညီ

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၁၉

က ွား

ဖဝယံဦ်း

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၂၀

ဖ တ ဖ ငော် (ခ)
ဇငော် ငော််းထွဋော်

က ွား

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၂၁

ပငှိ ော််းခ ော််းဖ

ငော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၂၂

လတော်စ်းှိို

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၂၃

ဝငော််းစှိ်းို

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့တိုို့မှ စစော်ခကက
၁၅၂၄

ထွ ်းော် ဖဇ ော်

က ွား

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရွှေဘိုခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ော်ွားထိုွား ပပီွား ခရွှေဘိုခက ွားရွ မှ ခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုသ ွားညီ၊ ကိုခဝယဦွား၊ ကိုေ ော်မ ော်ွားထဋော် ( ) ဖပ တ ခမ

ော်၊ ကိုပ မော်ွား မော်ွားခမ

ော်၊ ကိုလတော်စိုွား၊

ကိုဝ ော်ွားစိုွားန္ှ ော် ကိုထနော်ွားခေ ော် တိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါခဒသ

ိုန္ှစော်ဦွားအနကော် ါွားဦွားကို

ေမော်ွားဆီွားပပီွားခနှောကော် ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား န္ှစော်ဦွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၁၅၂၅

တငော်ဝငော််း

က ွား

၁၅၂၆

ဖဇ ော်နင
ှိို ဖ
ော် အ်း

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂
၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သ ော်ခတ ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ကိုနော်ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ထကော်ခဖပွားခနစဉော် ပစော်သတော်ဖ
ကိုနော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်ခက

ော်ွား

ရသညော်။

ော်စီတပော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားခနစဉော် ခဒသ ရွ သ ွား

ကိုခေ ော်န္ို ော်ခအွားကို ပစော်သတော်သ ွား သညော်။
ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အိုတော်ေိုခက ွားရွ အတ ော်ွားကို

ဖပညော်သူူ့က
၁၅၂၇

ဖအ ငော်ဝငော််း

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ မတော် ၂၂

၁ မတော် ၂၂

ကယော်ခရွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော်
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အိုတော်ေို

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တပော်ေြို့ဝ ော်

ဦွားခအ

ော်ဝ ော်ွား၊ ကိုကိုလ ွားခလွားန္ှ ော် ကိုခထ ော်ကကီွား၊ အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုန္ို ော်ဦွားတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အိုတော်ေိုခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
ဖပညော်သူူ့က
၁၅၂၈

ကိုလ ်းဖလ်း

က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ မတော် ၂၂

၁ မတော် ၂၂

ကယော်ခရွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော်
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အိုတော်ေို

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တပော်ေြို့ဝ ော်

ဦွားခအ

ော်ဝ ော်ွား၊ ကိုကိုလ ွားခလွားန္ှ ော် ကိုခထ ော်ကကီွား၊ အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုန္ို ော်ဦွားတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အိုတော်ေိုခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
ဖပညော်သူူ့က
၁၅၂၉

ဖထ ော်ကကီ်း

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ မတော် ၂၂

၁ မတော် ၂၂

ကယော်ခရွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော်
ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အိုတော်ေို

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တပော်ေြို့ဝ ော်

ဦွားခအ

ော်ဝ ော်ွား၊ ကိုကိုလ ွားခလွားန္ှ ော် ကိုခထ ော်ကကီွား၊ အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုန္ို ော်ဦွားတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ အိုတော်ေိုခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွားခနှောကော် ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော်
၁၅၃၀

နှိင
ို ဦ
ော် ်း

က ွား

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁ မတော် ၂၂

၁ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အိုတော်ေို

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခအ

ော်ဝ ော်ွား၊ ကိုကိုလ ွားခလွားန္ှ ော် ကိုခထ ော်ကကီွား၊ အရပော်သ ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် ကိုန္ို ော်ဦွားတိုို့ကို ေမော်ွားဆီွား၍

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

၁၅၃၁

သ ်းော် သ ်းော် ဖထွ်း

မ

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ေူလို ော် ၂၁

၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

အ ော်ွားစနော်ခထ

ော်

၂ ရပော်ကကော်၊ အခနှောော်မ
၁၈ လမော်ွား

သ ခကတ

ရနော်ကိုနော်

အ ော်ွားစနော်အက ဉော်ွားခထ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်အတ ော်ွား က ဆိုွား သညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၂

ဖ ော်တ လူ

မ

၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၃

ဖ ော်ထ်းူ ဖေ

မ

၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက
သရှရသညော်။

ော်ွား

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၄

ဖ ော်တငော် လ
ီ ဝငော််း

မ

၁၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၅

ဖစ ဖဒ်းေှိို်း

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၆

ဖစ ဖက

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၇

ဖ ော်အယော် ်းူ

မ

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ မနစော် ၂၀ နို့ော်တ ော် ေ ပနော်ပမ ြို့အခဖ စိုကော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊
ေ ပနော် ရို ော်၊ ဘူွားသိုပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ ဘကော်သိုို့ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ဖ
ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ မှ ခဒသ
၁၅၃၈

ဖ ော်ဖေ ဝါ်း

မ

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

ကခလ ော်ခဒွားခက ွားရွ

အတ ော်ွား

(ဘူွားသိုပမ ြို့နယော် )

ေ ပနော်

ကရ ော်

ိုန္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား အဖပ ော်ွားအထနော် ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော် ခဒသ

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား

ိုန္ှစော်ဦွားမှ အသကော် ၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ လူ၊ အသကော် ၅ န္ှစော်အရွယော်

ခနှောော်ထူွားခေ ၊ အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်တ ော်နီလ ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ခစ ခဒွားေိုွား၊ အသကော် ၄၀
အရွယော် ခစ ခက၊ အသကော် ၂၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်အယော်မူွားန္ှ ော် အသကော် ၃၂ န္ှစော်အရွယော် ခနှောော်ခေ ဝါွားတိုို့ဖေစော်ခကက
သရှရသညော်။

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ ြို့နယော်၊ ခဝလမူခက ွားရွ အနီွား၌ မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့က စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော်
ရပော်ရွ က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့တိုို့ တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် ရပော်ရွ က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မှ အမ ွားသမီွား ါွားဦွားန္ှ ော်
ခဒသက က
၁၅၃၉

ဖက ော်ထကော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ခဝလမူခက ွားရွ အနီွားရှ
ခတ အတ ော်ွား

အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ေမော်ွားဆီွားဖ
ခဝလမူခက ွားရွ

ကျွနော်ွားလှ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ရသညော်။ မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခက ော်ထကော်န္ှ ော် ကိုစမော်ွားထကော်တိုို့ န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ခတ အတ ော်ွား၌ ခတြို့ရှရခကက
ရိုပော်အခလ

ော်ွား ရသညော် အမ ွားသ ွား

ော်ွားကို ခဝလမူခက ွားရွ အနီွားရှ

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့ န္ှစော်ဦွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်ထ ွားပပီွား

ော်ွားမ ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကိုလညော်ွား ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကျွနော်ွားလှပမ ြို့နယော်၊ ခဝလမူခက ွားရွ အနီွား၌ မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့က စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော်
ရပော်ရွ က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့တိုို့ တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် ရပော်ရွ က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မှ အမ ွားသမီွား ါွားဦွားန္ှ ော်
ခဒသက က
၁၅၄၀

စွ ော််းထကော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ခဝလမူခက ွားရွ အနီွားရှ
ခတ အတ ော်ွား

အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားတိုို့ ေမော်ွားဆီွားဖ
ခဝလမူခက ွားရွ

ကျွနော်ွားလှ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား

ရသညော်။ မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

န္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခက ော်ထကော်န္ှ ော် ကိုစမော်ွားထကော်တိုို့ န္ှစော်ဦွား၏ ရိုပော်အခလ
ခတ အတ ော်ွား၌ ခတြို့ရှရခကက
ရိုပော်အခလ

ော်ွား ရသညော် အမ ွားသ ွား

ော်ွားကို ခဝလမူခက ွားရွ အနီွားရှ

ော်ွား သရှရသညော်။ ၎ ော်ွားတိုို့ န္ှစော်ဦွားကို ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော်ထ ွားပပီွား

ော်ွားမ ွား၌ ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကိုလညော်ွား ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၅၄၁

ဖအ ငော်သူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်သူ၊ ကိုေိုွားမ၊ ကို မော်ွားခဖမခေ ော်၊ ကိုဘိုနော်ွားန္ို ော်န္ှ ော် ကိုဖပညော်ပေ ွားခအ

က နော်ခလွားဦွားမှ ဖမ ော်ွားသူကကီွားခက ွားရွ ၊ ကက

ော်ခနသညော် ခဒသ

ော်ွား ရသညော် ခဒသ ကိုွားဦွားအနကော် ါွားဦွားမှ

တော်ခက ွားရွ န္ှ ော် အဖ

ော် တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား

ွားခက ွားရွ တစော်ရွ တိုို့မှ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၅၄၂

ေှိို်း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်သူ၊ ကိုေိုွားမ၊ ကို မော်ွားခဖမခေ ော်၊ ကိုဘိုနော်ွားန္ို ော်န္ှ ော် ကိုဖပညော်ပေ ွားခအ

က နော်ခလွားဦွားမှ ဖမ ော်ွားသူကကီွားခက ွားရွ ၊ ကက

ော်ခနသညော် ခဒသ

ော်ွား ရသညော် ခဒသ ကိုွားဦွားအနကော် ါွားဦွားမှ

တော်ခက ွားရွ န္ှ ော် အဖ

ော် တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား

ွားခက ွားရွ တစော်ရွ တိုို့မှ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၅၄၃

ခ ော််းဖဖ ေ့ ဖဇ ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက
မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

ော်သူ၊ ကိုေိုွားမ၊ ကို မော်ွားခဖမခေ ော်၊ ကိုဘိုနော်ွားန္ို ော်န္ှ ော် ကိုဖပညော်ပေ ွားခအ

က နော်ခလွားဦွားမှ ဖမ ော်ွားသူကကီွားခက ွားရွ ၊ ကက

ော်ခနသညော် ခဒသ

ော်ွား ရသညော် ခဒသ ကိုွားဦွားအနကော် ါွားဦွားမှ

တော်ခက ွားရွ န္ှ ော် အဖ

ော် တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား

ွားခက ွားရွ တစော်ရွ တိုို့မှ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၅၄၄

ဘို ်းော် နှိင
ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်သူ၊ ကိုေိုွားမ၊ ကို မော်ွားခဖမခေ ော်၊ ကိုဘိုနော်ွားန္ို ော်န္ှ ော် ကိုဖပညော်ပေ ွားခအ

က နော်ခလွားဦွားမှ ဖမ ော်ွားသူကကီွားခက ွားရွ ၊ ကက

ော်ခနသညော် ခဒသ

ော်ွား ရသညော် ခဒသ ကိုွားဦွားအနကော် ါွားဦွားမှ

တော်ခက ွားရွ န္ှ ော် အဖ

ော် တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား

ွားခက ွားရွ တစော်ရွ တိုို့မှ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ခက ွားရွ လိုခ ခရွားအတကော် က ော်ွားခစ
၁၅၄၅

ဖ ညေ့ပော် ေှိ ်းဖအ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကိုွားဦွားကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ သတော်ဖေတော်ဖ

မ ော်ွားခဆန္ှစော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်သူ၊ ကိုေိုွားမ၊ ကို မော်ွားခဖမခေ ော်၊ ကိုဘိုနော်ွားန္ို ော်န္ှ ော် ကိုဖပညော်ပေ ွားခအ

က နော်ခလွားဦွားမှ ဖမ ော်ွားသူကကီွားခက ွားရွ ၊ ကက

ော်ခနသညော် ခဒသ

ော်ွား ရသညော် ခဒသ ကိုွားဦွားအနကော် ါွားဦွားမှ

တော်ခက ွားရွ န္ှ ော် အဖ

ော် တိုို့ဖေစော်ကကပပီွား

ွားခက ွားရွ တစော်ရွ တိုို့မှ ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်တလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရကကညော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွားသိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားခ ွား၊
၁၅၄၆

ဖဌ်း

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ကိုခအ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရကကညော်ခက ွားရွ

နတော်တလ ော်ွား ပ ူွား

ော်ခလွားန္ှ ော် ကိုခအ

ရကော်ခနို့တ ော် ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်ကိုဦွားတိုို့ကို PDF မ ွားဟို စပော်စက စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈
ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ခဖ ခထ ကော်မ ွားကို

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်တလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရကကညော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွားသိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားခ ွား၊
၁၅၄၇

ဖအ ငော်ဖလ်း

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ကိုခအ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရကကညော်ခက ွားရွ

နတော်တလ ော်ွား ပ ူွား

ော်ခလွားန္ှ ော် ကိုခအ

ရကော်ခနို့တ ော် ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်ကိုဦွားတိုို့ကို PDF မ ွားဟို စပော်စက စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈
ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ခဖ ခထ ကော်မ ွားကို

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ပ ူွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နတော်တလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရကကညော်ခက ွားရွ မှ အရပော်သ ွားသိုွားဦွားဖေစော်သညော် ဦွားခ ွား၊
၁၅၄၈

ဖအ ငော်ကဦ
ှိို ်း

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၈
ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

ကိုခအ
အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရကကညော်ခက ွားရွ

နတော်တလ ော်ွား ပ ူွား

ော်ခလွားန္ှ ော် ကိုခအ

ရကော်ခနို့တ ော် ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော် ဖ

ော်ကိုဦွားတိုို့ကို PDF မ ွားဟို စပော်စက စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၈
ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားကို ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ခဖ ခထ ကော်မ ွားကို

ော်ွားဖေစော်သညော်။

၂၀၂၂ ိုန္ှစော် မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားသညော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍
၁၅၄၉

ဖအ်းဖအ်းဝငော််း

မ

၄၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်ခရှြို့ေရပော်ခပေါ်တ
ော်

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်ရနော် ဖပ ော်ဆ ော်ခနသညော် အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော် မခအွားခအွားဝ ော်ွားန္ှ ော်

အသကော် ၃ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားကို ေမော်ွားဆီွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ခနအမော်ခရှြို့ေရပော်ခပေါ်တ ော် မခအွားခအွားဝ ော်ွားကို မတရ ွားဖပ က ော်၍ သတော်ဖေတော် ပပီွား သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားအ ွား ဓ ွားဖေ ော်
ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို ထိုွားသတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၂ ိုန္ှစော် မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားသညော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍
၁၅၅၀

ရတီ ်းှိို

မ

၃

ခဒေါ်ခအွားခအွားဝ ော်
းွား

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်ခရှြို့ေရပော်ခပေါ်တ
ော်

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်ရနော် ဖပ ော်ဆ ော်ခနသညော် အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော် မခအွားခအွားဝ ော်ွားန္ှ ော်

အသကော် ၃ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားကို ေမော်ွားဆီွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ခနအမော်ခရှြို့ေရပော်ခပေါ်တ ော် မခအွားခအွားဝ ော်ွားကို မတရ ွားဖပ က ော်၍ သတော်ဖေတော် ပပီွား သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားအ ွား ဓ ွားဖေ ော်
ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို ထိုွားသတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

2023 ိုန္ှစော် မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားသညော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍
ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ
၁၅၅၁

သငော််းသငော််း ်းှိို

မ

၁၁

ခဒေါ်ခအွားခအွားဝ ော်
းွား

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်ရနော် ဖပ ော်ဆ ော်ခနသညော် အသကော် ၄၂ န္ှစော်အရွယော် မခအွားခအွားဝွားန္ှ ော်

အသကော် ၃ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားကို ေမော်ွားဆီွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော်

ခနအမော်ခရှြို့ေရပော်ခပေါ်တ ော် မခအွားခအွားဝ ော်ွားကို မတရ ွားဖပ က ော်၍ သတော်ဖေတော် ပပီွား သမီွားဖေစော်သူ မရတီမိုွားအ ွား ဓ ွားဖေ ော်
ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို ထိုွားသတော် ခကက
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ
ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၏ သမီွားဖေစော်သူ မသ ော်ွားသ ော်ွားမိုွားကိုလညော်ွား

ော်သ ွား သညော်။ မသ ော်ွားသ ော်ွားမိုွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခက ွားရွ အနီွားရှ ခ

ော်ွားစပော်၌

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား
၁၅၅၂

ဖ ငော်ဖ ငော်

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

PDF

အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် ခလွားဦွားကို
ေမော်ွားဆီွားက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား
၁၅၅၃

လှုင
ှိ က
ော် ဦ
ှိို ်း

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

PDF

အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် ခလွားဦွားကို
ေမော်ွားဆီွားက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား
၁၅၅၄

သစော် ငော််းနှိင
ို ော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

PDF

အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် ခလွားဦွားကို
ေမော်ွားဆီွားက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား
၁၅၅၅

ဖဝလ ံတ်းှိို

က ွား

၂၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

PDF

အ ော်ွား ယော်ခဒါ ော်ခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော် ခလွားဦွားကို
ေမော်ွားဆီွားက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၂ ိုန္ှစော် မတော်လ ၁ ရကော်ခနို့တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ ခက

ော်ွားကိုနော်ွားခက ွားရွ အိုပော်စို၊

ခ ြို့ကကီွားခက ွားရွ မှ ရ အမော်မှှူွား၏ခနအမော် ခပါကော်ကမှုဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော် စစော်သ ွားမ ွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
ခရ ကော်ရှလ
၁၅၅၆

ဖဝပေှိ ်းဖအ ငော်

က ွား

၂၆

ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော်

၁ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ြို့ကကီွားခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခဝပေ ွားခအ

ော်အပါအဝ ော် မသ ွားစိုဝ ော် ခလွားဦွားန္ှ ော် သူ ယော်

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်သ ွားမ ွားမှ ကိုခဝပေ ွားခအ
ဖပနော်လညော်ခ ေါ်ခဆ
ကိုခဝပေ ွားခအ

ော်လ

ော်ွား သိုွားဦွားတိုို့ကို

ော်ကို ရွ အတ ော်ွားသိုို့

ပပီွား ရွ အတ ော်ွား အနညော်ွား ယော်ရှ ခေမှုဖပ လိုပော်က ၎ ော်ွားတိုို့ရွ မှ ဖပနော်မထကော်မီ

ော်ကို ရွ လမော်ွားမ၌ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၅၇

ှိို ေ့ ှိဝငော်
ို ေ့ ်း

မ

၃၀

ဦွားက ွားဝ ော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၅၈

ဖ တော်ဘို ်းော် နှိင
ို ော်

က ွား

၇

ခဒေါ်မိုို့မိုို့ဝ ော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၅၉

စွ ော််းထကော်နင
ှိို ော်

က ွား

၉

ခဒေါ်မိုို့မိုို့ဝ ော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၀

သှိ ်းော် လှ

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ
သရှရသညော်။

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၁

မ

တငော်ညွ ော် ေ့

၉၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၁၅၆၂

ဖအ်းဖသ ငော််း

မ

၆၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား
မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၃

သ ်းော် ဖ

ငော်

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၁၅၆၄

လှဖ ညေ့ော်

မ

၇၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

၁၅၆၅

သ ်းော် ညွ ော် ေ့

မ

၇၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

၁၅၆၆

စှိ တ
ော် ငေ့ော်

မ

၆၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား
မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၇

သှိ ်းော် ဖ

ငော်

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

ကသ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ
သရှရသညော်။

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၈

အို ်းော် လှုင
ှိ ော်

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

အရပော်သ ွား

ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

ကသ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ရှစော်ဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက
လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားတ ော် ိုလှုခနခသ စစော်ခဘွားခရှ

လကော်နကော်ကကီွားထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၅၆၉

မ

သငော်

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ

အရပော်သ ွား

ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွား

ကသ ခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ော်ဖပညော်သူ ကိုွားဦွားသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါစစော်ခဘွားခရှ

ော်ဖပညော်သူ

ရှစော်ဦွားမှ လကော်ပနော်ခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၉၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်တ ော်ညနို့ော်၊ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော်
ဦွားသနော်ွားခမ
ခမ

ော်၊ အသကော် ၃၀ အရွယော် မမိုို့မိုို့ဝ ော်ွား၊ ၎ ော်ွား၏သ ွားန္ှစော်ဦွားဖေစော်ခသ အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဖမတော်ဘိုနော်ွားန္ို ော်၊ အသကော် ၉ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်စမော်ွားထကော်န္ို ော်န္ှ ော် အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် မ

ခဒေါ်သနော်ွားလှ၊ ကသ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၇၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားခမ

ော်ဖေစော်သူ

ော်န္ှ ော် ဦွားအိုနော်ွားလှု ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

အခဖ

ပည

ခေခေ ော်ဝါရီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ ညခန ၅ နှောရီ နို့ော်တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွားအတ ော်ွားရှ

ခက

ော်ွားသ ွား

ဗမ န္ို ော် လိုွားဆို ော်ရ ခက

မ ွားသမ ဂ ၁၅၇၀

ညီ ငော််းသူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၅ ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂

၂၅

ဗကသခက

အကသ

ခနအမော်တ ော်ွား

ခေခေ ော်ဝါရီ ၂၂ (ဗကသမ ွား

မရမော်ွားကိုနော်ွား

ရနော်ကိုနော်

အေြို့ ပော် )
ဥကက (ခဟ

ော်ွားသ ွားသမ ဂမ ွားအေြို့ ပော် (ဗကသမ ွားအေြို့ ပော် )၏ ပမ ြို့နယော်သမ ဂအသီွားသီွားမှ

ော်ွားသ ွားမ ွား (ယ ယီ) တညော်ွား ိုခနထို ော်လ ကော်ရှခသ မရမော်ွားကိုနော်ွားပမ ြို့နယော်၊ (၃) ရပော်ကကော်ရှ

ခနအမော်မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ အ ော်အ ွားအလိုွားအရ ော်ွားဖေ ော် ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား သညော်။
အဆိုပါစီွားန ော်ွားမှုအတ ော်ွား ဗကသခက

ော်ွားသ ွား ရှစော်ဦွား ေမော်ွားဆီွားဖ

(ဗကသမ ွားအေြို့ ပော် )၏ ဥကက (ခဟ
ော်

က ဆိုွား ခကက

ော်ွား

ရပပီွား အခဖ

ပည ခက

ော်ွားသ ွားမ ွားသမ ဂ

ော်ွား ) ကိုညီမ ော်ွားသူသညော် ရ ော်ညနော်ို့အ ွား က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

းွား)
၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ မတော်လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေယော် ိုပမ ြို့နယော်၊ မိုွားပဗပမ ြို့၊ ပကိုနော်ွား (၁)
၁၅၇၁

ဩဂတော်စတငော််း

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ မတော် ၂၂

၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ဝါရီဆူွားပလို ော်ခက ွားရွ

မိုွားပဗပမ ြို့၊ ပကိုနော်ွား (၁)

အနီွား

ရပော်ကကော်

ရပော်ကကော်ကို ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ေယော် ို

ရှမော်ွား

ခမ

ော်လ ွားစရိုန္ှ ော် အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဩ တော်စတ ော်ွားတိုို့ကို လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော်

ဝါရီဆူွားပလို ော်ခက ွားရွ အနီွား၌ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

၂၀၂၂ ိုန္ှစော်၊ မတော်လ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ေယော် ိုပမ ြို့နယော်၊ မိုွားပဗပမ ြို့၊ ပကိုနော်ွား (၁)
၁၅၇၂

လ ်းစရို

က ွား

၁၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ မတော် ၂၂

၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ဝါရီဆူွားပလို ော်ခက ွားရွ

မိုွားပဗပမ ြို့၊ ပကိုနော်ွား (၁)

အနီွား

ရပော်ကကော်

ရပော်ကကော်ကို ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၀ န္ှစော်အရွယော် ခမ
ေယော် ို

ရှမော်ွား

ခမ

ဝါရီဆူွားပလို ော်ခက ွားရွ အနီွား၌ သတော်ဖေတော် ခကက

မတော်လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၅၇၃

ခငော်ဖ

ငော်ကှိို

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ မတော် ၂၂

၇ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လယော်က ော်ွားအတ ော်ွား

ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်လ ွားစရိုန္ှ ော် အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်

ော်ဩ တော်စတ ော်ွားတိုို့ကို လူသ ွားဒို ော်ွားအဖေစော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ ဝ ော်ခရ ကော်ေမော်ွားဆီွား ပပီွားခနှောကော်

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ခသ ဦွား

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ မှ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

ော်ကို၊ ဦွားခအ

ော်ခေ ော်မိုွားန္ှ ော် ဦွားဘိုွားဝ ော်ွားတိုို့ကို စစော်အိုပော်စို၏တပော်က

မတော်လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
၁၅၇၄

ဖအ ငော်ဖဇ ော် ်းှိို

က ွား

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ မတော် ၂၂

၇ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လယော်က ော်ွားအတ ော်ွား

ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်သ ွား ခသ ဦွား

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ခမ

၁၅၇၅

ဘှိ်းို ဝငော််း

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ မတော် ၂၂

၇ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လယော်က ော်ွားအတ ော်ွား

ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်သ ွား ခသ ဦွား

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ခေ ော်မိုွားန္ှ ော် ဦွားဘိုွားဝ ော်ွားတိုို့ကို စစော်အိုပော်စို၏တပော်က

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ မှ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

ော်ကို၊ ဦွားခအ

ော်ခမ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ကျွနော်ွားလညော်ခက ွားရွ မှ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

ော်ကို၊ ဦွားခအ

ော်ခေ ော်မိုွားန္ှ ော် ဦွားဘိုွားဝ ော်ွားတိုို့ကို စစော်အိုပော်စို၏တပော်က

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၁၂ နှောရီ အ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ
လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ လယော်ထခက ွားရွ ၌ ခဆ ကစ ွားခနသညော်
၁၅၇၆

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

က ွား

၇

ဦွားလှထနော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လယော်ထခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ကခလွားမ ွားအနီွား က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော်ွား ခကက

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားလှထနော်ွား၏ ၇ န္ှစော်၊ ၁၀ န္ှစော် န္ှ ော် ၁၂

န္ှစော်ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကခလွား သိုွားဦွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ဦွားလှထနော်ွားန္ှ ော်

အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူလညော်ွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၁၂ နှောရီ အ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ
လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ လယော်ထခက ွားရွ ၌ ခဆ ကစ ွားခနသညော်
၁၅၇၇

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

က ွား

၁၀

ဦွားလှထနော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လယော်ထခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ကခလွားမ ွားအနီွား က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော်ွား ခကက

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားလှထနော်ွား၏ ၇ န္ှစော်၊ ၁၀ န္ှစော် န္ှ ော် ၁၂

န္ှစော်ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကခလွား သိုွားဦွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ဦွားလှထနော်ွားန္ှ ော်

အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူလညော်ွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၁၂ နှောရီ အ နော်တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုမှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ
လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ကယ ွားဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ လယော်ထခက ွားရွ ၌ ခဆ ကစ ွားခနသညော်
၁၅၇၈

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

မ

၁၂

ဦွားလှထနော်ွား

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လယော်ထခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

ကခလွားမ ွားအနီွား က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော်ွား ခကက

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားလှထနော်ွား၏ ၇ န္ှစော်၊ ၁၀ န္ှစော် န္ှ ော် ၁၂

န္ှစော်ဝနော်ွားက ော်အရွယော် ကခလွား သိုွားဦွား ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ဦွားလှထနော်ွားန္ှ ော်

အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော် သမီွားဖေစော်သူလညော်ွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ သညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ သေိုခက ွားရွ မှ ဦွားဗ ကော်ခမ ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ မတော်လ ၇ ရကော်ခနို့
၁၅၇၉

ဗ ကော်ဖ

က ွား

၅၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ မတော် ၂၂

၇ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သေိုခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ရွ လမော်ွားခပေါ်၌ က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားဗ ကော်ခမ သညော် ဝမော်ွားဗိုကော်တ ော် က ညော်ထမှနော်က

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခဖမ
၁၅၈၀

ဖဇ ော် ငော််းနှိင
ို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

သိုဿနော်အနီွား

နတော်ခဖမ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော်သတော် ခကက
ရွ သိုသ နော်အနီွား၌ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော် ဝမော်ွားဗိုကော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ဟ ွား ါွားပမ ြို့နယော်၊ ျွနော်က ွားခက ွားရွ မှ စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
စစော်သ ွားမ ွားက မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော်သတော်သ ွား ခကက
၁၅၈၁

ဦ်းရို ်းော် ဟူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ျွနော်က ွားခက ွားရွ

ဟ ွား ါွား

ော်ွား

ရ ော်ဘတော်ကို ပတော် တော်

ရဖ

ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုခေ ော်မ ော်ွားန္ို ော်အ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခေ ော်မ ော်ွားန္ို ော်သညော် ယ ခတ မှအဖပနော်

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ွားမရှသညော် ဦွားရိုနော်ွားဟူကို

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားရိုနော်ွားဟူသညော် ဦွားခ ါ ော်ွားန္ှ ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ၎ ော်ွားသညော် စစော်သ ွားမ ွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားဝ ော်လ သညော်အ နော်တ ော်

ထကော်မခဖပွားဘ အမော်၌က နော်ရစော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ တညော်ပ ော်ခက ွားရွ မှ ဦွားခေ ော်ခ ွား၊ ဦွားဆနော်ွားလ ော်ွားတိုို့
၁၅၈၂

က ွား

ဖဇ ော်ဖဌ်း

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

တညော်ပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

တိုို့ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားဖ
ပစော်သတော် ခကက

ော်ွားမရှဘ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘိုပမ ြို့နယော်၊ တညော်ပ ော်ခက ွားရွ မှ ဦွားခေ ော်ခ ွား၊ ဦွားဆနော်ွားလ ော်ွားတိုို့
၁၅၈၃

က ွား

ဆ ်းော် လငော််း

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ မတော် ၂၂

၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

တညော်ပ ော်ခက ွားရွ

ခရွှေဘို

စစော်ကို ော်ွား

တိုို့ဆို ော်ကယော်စီွားလ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုက စစော်ခဆွားခမွားဖမနော်ွားဖ
ပစော်သတော် ခကက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ
ခဒသက က
၁၅၈၄

ပေှိ ်း

က ွား

်းော် ဖဝ

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

က ွား

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ငော်

က ွား

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွားကို

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

ဖစ လငော််းဖ

ော်ွား

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၈၇

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

သကော် ှိ ်းလှုင
ှိ ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၈၆

ော်ွား

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

စညော်သန
ူ င
ှိို ော်

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၈၅

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ော်ွားမရှဘ ၎ ော်ွားတိုို့န္ှစော်ဦွားအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ
ခဒသက က
၁၅၈၈

ဖအ ငော်ပငှိ ော််း

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ေှိို်းစှိ်းို

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၂၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်ွား

ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ
ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွားကို

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

ဝငော််းဖဌ်း

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၉၂

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

ဖဝယံဖ ငေ့လ
ော် င
ွ ော်

ော်ွား

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၉၁

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

ဖ ညေ့ပော် ေှိ ်းဖအ ငော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

၁၅၉၀

ော်ွား

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ခဒသက က

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

၁၅၈၉

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ခဒသက က

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

တော် ရ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ
ခဒသက က
၁၅၉၃

ဖဇ ော်ထကော်

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ော်

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

ော်ဦွား

တော် ရ

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ဖအ ငော်နင
ှိို ော်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

ယော်ခရွားတပော်ေြို့
ဝ ော်

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ၄၀ မမ ခလ

၁၅၉၄

ော်ွားကို

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

မတော်လ ၈ ရကော် နနကော် ၉ နှောရီ နော်ို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ခဒသက က

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ော်

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ သမော်ခတ ော်ခက ွားရွ သိုို့

မ ွားဖေ ော် အ ကော် ၅၀ ထကော်မနညော်ွား ပစော် တော်ဝ ော်ခရ ကော်လ ရ

ဖပနော်လညော် ို က ကယော်သညော် ခက ွားရွ ခဒသ ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားအေြို့ဝ ော် (ပ.က.ေ)မ ွားန္ှ ော်
ခတ

ော်ယ အတ ော်ွားပစော်

ော်ဦွား

တော် ရ

စစော်ကို ော်ွား

တိုကော်ပဖေစော်ပ ွား သညော်။ စစော်အိုပော်စိုမှ ဆကော်တိုကော် ပစော် တော်သညော်အတကော် ခက ွားရွ ပ .က.ေ အေြို့ဝ ော်မ ွား
ခနှောကော်ဆိုတော် ခသ ော်လညော်ွား ပ.က.ေ ၁၁ ဦွား စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ရိုပော်အခလ

ပစော် တော်သတော်ဖေတော် ဖ

ော်ွား ဖေစော်ခကက

ော်ွားမ ွားတ ော် န္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွားကို

ရပပီွား ပစော် တော်သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား ထ ွားရသညော်ကို ခတြို့ရှရပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၁ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ စမော်ွားစ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ခသနတော်မ ွား ပစော်ခေ ကော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော်
၁၅၉၅

သဦ်းဖေြူ

မ

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ မတော် ၂၂

၁၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

စမော်ွားစ ွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

မသဦွားဖေှူကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ဖ
မသနော်စမော်ွား၍ ထကော်ခဖပွားန္ို ော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ မသဦွားဖေှူမှ ရ ော်ဘတော်န္ှ ော် ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်က

ော်ွား ဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော် စစော်သ ွားမ ွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှခနအမော်တ ြို့ကို မီွားရှုြို့စဉော်
ော်ွားမရှခသ အဘ ွားအို တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား မီွားခလ

ော်ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၁ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ စမော်ွားစ ွားခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ခသနတော်မ ွား ပစော်ခေ ကော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၁၅ န္ှစော်အရွယော်
၁၅၉၆

အ ညော် သှိအေွ ်းအှိို မ

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ မတော် ၂၂

၁၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

စမော်ွားစ ွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

မသဦွားဖေှူကို ပစော်သတော်သ ွား ခကက
ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ဖ
မသနော်စမော်ွား၍ ထကော်ခဖပွားန္ို ော်ဖ

ော်ွား သရှရသညော်။ မသဦွားဖေှူမှ ရ ော်ဘတော်န္ှ ော် ခပါ ော်ကို က ညော်ထမှနော်က

ော်ွား ဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော် စစော်သ ွားမ ွား ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှခနအမော်တ ြို့ကို မီွားရှုြို့စဉော်
ော်ွားမရှခသ အဘ ွားအို တစော်ဦွားသညော်လညော်ွား မီွားခလ

မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၅၉၇

သ ်းော် စစော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ မတော် ၂၂

၁၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ခသဆိုွားသ ွား သညော်။

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ ကို

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့မှ ခနအမော်မ ွား

မီွားရှုြို့ ရ၍ ထကော်ခဖပွားလ စဉော် ပစော်သတော်

ရဖ

ခ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခ ါ ော်ွားန္ှ ော်ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားန္ို ော်ဘက နော် သညော် အသကော် ၇၀ နို့ော်အရွယော်ရှ ဦွား

ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခမ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော်
ော်သနော်ွားလညော်ွား

မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၅၉၈

ဖက ော် ငော််းခှိင
ို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ မတော် ၂၂

၁၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့မှ ခနအမော်မ ွား

မီွားရှုြို့ ရ၍ ထကော်ခဖပွားလ စဉော် ပစော်သတော်

ရဖ

ခ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခ ါ ော်ွားန္ှ ော်ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားန္ို ော်ဘက နော် သညော် အသကော် ၇၀ နို့ော်အရွယော်ရှ ဦွား

ခသဆိုွားသ ွား ခကက

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်လ

ခငော်ဖ

ငော်သှိ ်းော်

က

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ မတော် ၂၂

၁၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ

တနို့ော်ဆညော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့မှ ခနအမော်မ ွား
ရဖ

ဖပနော်လညော်ထကော်
၂၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ခ ါ ော်ွားန္ှ ော်ရ ော်ဘတော်ကို က ညော်ထမှနော် ဖ

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ တ ော် ထကော်မခဖပွားန္ို ော်ဘက နော် သညော် အသကော် ၇၀ နို့ော်အရွယော်ရှ ဦွား

ော်ခမ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော်
ော်သနော်ွားလညော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုမ ွားခက ော်သညော် ခနအမော်၌ ေမော်ွားဆီွားဖ
က ွား

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ ကို

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

မီွားရှုြို့ ရ၍ ထကော်ခဖပွားလ စဉော် ပစော်သတော်
ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ှိ ်းဖက ော်

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော်
ော်သနော်ွားလညော်ွား

ကိုခက ော်မ ော်ွား ို ော်တိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက
ခ

၁၆၀၀

ော်ခမ

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၂ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ တနို့ော်ဆညော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ

၁၅၉၉

ော်ွားရိုွားခက ွားရွ ကို

ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားသနော်ွားစစော်န္ှ ော် ၎ ော်ွား၏သ ွားဖေစော်သူ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

သညော်။ စစော်အိုပော်စို၏တပော်

သ ွား နော်သညော် ခနှောကော်တစော်ခနို့ (မတော် ၆) နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မှနော်ခတ ခက ွားရွ သ ွားမ ွား

ကိုမ ွားခက ော်ကို ရှ ခေခတြို့ရှ သညော်။ သိုို့ခသ ော်လညော်ွား ၎ ော်ွားမှ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ရခသ ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုသနော်ွားခ သညော် ထကော်ခဖပွားရနော် ကက ွားပမော်ွားခသ ော်လညော်ွား ေမော်ွားမသ ွား ပပီွား ဓ တော်တို ော်တ ော် ကက ွားဖေ ော်တိုပော်၍
၁၆၀၁

သ ်းော် ဖငွ

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

၁၆၀၂

ှိ ်းတငေ့ော်

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ကိုမ ွားတ ော်သညော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော်လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍ မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ခသ မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ဒီွားဒိုတော်ခက ွားရွ တ ော် ခနထို ော်သညော်
ကိုစိုွားပို ော်သညော် ေမော်ွားဆီွားဖ
၁၆၀၃

က ွား

စှိ်းို ှိင
ို ော်

၃၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဒီွားဒိုတော်က ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်ွား

ရပပီွား နှောရီပို ော်ွားအကက ၌ ကိုယော် န္ဓှောအန္ှို့ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

သရှရသညော်။ မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ည ၇ နှောရီ
နှောရီ

နို့ော်တ ော် ခနအမော်သိုို့ ဖပနော်လညော် ပိုို့ခဆ

ော်ွား

နို့ော်တ ော် ပ ှူခစ ထီွားအေြို့မှ ကိုစိုွားပို ော်အ ွား ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ည ၉
ော် ခသ ော်လညော်ွား ဒဏော်ရ မ ွားခကက

ော် က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၁၆၀၄

ဖက ော်ဖဆွပငှိ ော််း

က ွား

၅၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ ေနော်နဝါရီ ၂၂

၁၁ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခည

ော်ဦွားခထ

ော်

ခည

ော်ဦွား

မန္တခလွား

ခည

ော်ဦွားအက ဉော်ွားခထ

ော်အတ ော်ွား၌ က ဆိုွားသ ွား သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခ ွား ခက ွားရွ မှ နှောွားမကက ွား၊ စက ွားခဖပ န္ို ော်ဖ
၁၆၀၅

ဖက ော်ဖ

ငော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ မတော် ၂၂

၁၃ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ွား ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

ဦွားခက ော်ခမ

ော်ွားမရှခသ

ော်ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လအတ ော်ွားက စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရယိုခက ွားရွ အိုပော်စို၊
ခည
၁၆၀၆

သှိ ်းော် ထွ ်းော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

မတော်

မတော်

အရပော်သ ွား

ခည

ော်ပ ော်ကနော်ခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ပ ော်ကနော်ခက ွားရွ တ ော်ခနထို ော်သညော် ကိုသနော်ွားထနော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား

ခနှောကော်တစော်ခနို့တ ော် ခသဆိုွားသ ွား ခကက
ရိုကော်န္ှကော်ဖ

ော်ွား မသ ွားစိုထ အခကက

ော်ွား ထ ွားရသညော် ဒဏော်ရ မ ွားကို ခတြို့ရှရခကက

ော်ွားကက ွား သညော်။ ကိုသနော်ွားထနော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား၌

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ထီွား

ော်ပမ ြို့နယော်၊ ဘိုတကိုနော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၂၁ န္ှစော်အရွယော် ကိုရမ ော်ွားခေ ော် ( )

ဗ ကော်က ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မတော်လ ၂ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက ရိုကော်န္ှကော်၍ ေမော်ဆီွားသ ွား သညော်။
နယော်ခဖမ ခဖပ
၁၆၀၇

က ွား
ရ ငော််းဖဇ ော် (ခ) ဗွှိ ကော်က

၂၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ မတော် ၂၂

၅ မတော် ၂၂

မတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ခသဆိုွားခနခသ ကိုရမ ော်ွားခေ ော် ( ) ဗ ကော်က ၏

း ကော်က ွားတ

ဘိုတကိုနော်ွားခက ွားရွ

ထီွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ပော်ေြို့ဝ ော်

ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုရမ ော်ွားခေ ော် ( ) ဗ ကော်က မှ

နယော်ခဖမ ခဖပ ကော်က ွားတပော်ေြို့ဝ ော်ဖေစော်ပပီွား မတော်လ ၅ ရကော်ခနို့ကတညော်ွားက သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား

ကက ွားသရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားအက ဉော်ွားခထ
ော်ွားအမ ွားသ
၁၆၀၈

ဆလှိင
ို ်းော် ရှလွ ရ
ော် ှ ်းော်
ထ ်းော် လ ော် (ခ)
ဗ ဒ
ော် ှိ ်းော်

းွား
က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ မတော် ၂၂

၁၅ မတော် ၂၂

က ကယော်ခရွား
တပော်ေြို့(CNDF

ော်တ ော် မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားက

ထကော်ခဖပွားလတော်ခဖမ ကော်ရနော် ကကစညော်သညော်ဆိုခသ အခကက
ပစော် တော် ဖ
ကခလွားအက ဉော်ွားခထ

ကခလွား

ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားခကက

ော်

ော်အ ဏ ပို ော်မ ွားက

(ခ ေါ်) ဗနော်ဒနော်ွား အပါအဝ ော် အက ဉော်ွားသ ွား အနညော်ွားဆိုွား (၇) ဦွားခသဆိုွား ပပီွား (၁၂)
ဦွားထကော်မနညော်ွားဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ဆလို ော်ွားရှလနော်ရှနော်ွားထနော်ွားလ နော် (ခ ေါ်) ဗနော်ဒနော်ွားသညော် ၂၀၂၁ ိုန္ှစော်

ေနော်လအတ ော်ွား၌ ကခလွားပမ ြို့၌ ေမော်ွားဆီွားဖ

)

ော်ွားဖပ ကော်ဖေ ော် ခထ

ော်ွားအမ ွားသ ွား က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (CNDF)ဝ ော် တစော်ဦွားဖေစော်သူ ဆလို ော်ွားရှလနော်ရှနော်ွားထနော်ွားလ နော်

ော်ွား

ရပပီွား ကခလွားအက ဉော်ွားခထ

ော်တ ော် အ ပော်က ခနသူဖေစော်ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီအ နော် နို့ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခအ

ော်ခဖမသ စပမ ြို့နယော်၊

က ွားခဖမ ကော်ဖ မော်ွား ၁၂ လမော်ွားခပေါ်၌ အသကော် ၂၀ ခက ော်အရွယော်ရှ မန္ိုန္ိုဝ ော်ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ ပစော်သတော် ခကက
၁၆၀၉

မ

နိုနဝ
ို ငော််း

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ မတော် ၂၂

၁၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခအ

ော်ခဖမသ စပမ ြို့န

ယော်၊ ၁၂ လမော်ွားခပေါ်

အမရ

နီအခရှြို့ရပော်က ခအ

ကော်

ော်ခဖမသ

း စ

မန္တခလွား

ကိုခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ မန္ိုန္ိုဝ ော်ွားသညော်

ော်ပေ ွားခက ော်န္ှ ော်အတူ ဆို ော်ကယော်စီွား၍ မိုနို့ော်ဝယော်ပပီွား ဖပနော်လ

ဆို ော်ကယော်ကို တ ွားသညော်ကို ရပော်မခပွားသဖေ ော် ပစော် တော်
က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။ ထိုို့ဖပ ော် ကိုခအ

အခဖ အခနရှခကက

ရဖ

နော်တ ော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်ေြို့ဝ ော်မ ွားမှ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား လညော်ပ ော်ွားကို က ညော်ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော်

ော်ပေ ွားခက ော်သညော်လညော်ွား ရ ော်ညနို့ော်ကို က ညော်ထမှနော် ပပီွား စိုွားရမော်ရခသ

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားက ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ပကခယ ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို
၁၆၁၀

သ ခ စော်

၁၆၁၁

ဖ

က ွား

၈၀

က ွား

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ မတော်၂၂

ဦွားေိုွားသနော်ွား +ခဒေါ်
ငော်ဖ

ငော်

ော်သနော်ွားရီ

၁၄ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၁၆ မတော်၂၂

၁၄ န္ိုဝ ော်ဘ
၂၁

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ပကခယ ွားခက ွားရွ

မ ော်ွားက ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

ခပလညော်ခက ွားရွ ၊
PDF

မသညော်ခက ွားရွ အိုပော်စို

၁၆၁၂

ဖ

ငော်လ်းံို

က ွား

၂၀

ဦွားသနော်ွား

၁၄ န္ိုဝ ော်ဘ ၂၁

၂၁

PDF

း ၊
လွှဆပော်ခက ွားရွ အိုပော်စို

ခနအမော်တ ော်က နော် သညော် အသကော် ၈၀ ခက ော်အရွယော် ဦွားသ

ပပီွား ထကော်မခဖပွားန္ို ော်ဘ

စော်ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ဉော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ မှ ပ ှူခစ ထီွားမ ွားက ေမော်ွားဆီွား ပပီွား

ဆယော်တစော်ခပါကော်ခက ွားရွ
၁၄ န္ိုဝ ော်ဘ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ခသနတော်မ ွားပစော် တော်၍ ဝ ော်ခရ ကော်လ

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ ခမွားဖမနော်ွားပပီွားခနှောကော် ညခနပို ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

န္ိုဝ ော်ဘ လ ၁၄ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ဉော်ွားခတ ော်ခက ွားရွ မှ ပ ှူခစ ထီွားမ ွားက ေမော်ွားဆီွား ပပီွား
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ ခမွားဖမနော်ွားပပီွားခနှောကော် ညခနပို ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဖေ ော် ခတ၍ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ စညော်သ ခက ွားရွ အနီွား၌
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ
၁၆၁၃

ငွ ဟ
် ရိ မ
် ှု ်

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ မတော် ၂၂

၁၄ မတော် ၂၂

CNDF

စညော်သ ခက ွားရွ အနီွား စညော်သ ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မော်ွားအမ ွားသ ွားက ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (CNDF)၏ အေြို့ဝ ော်တစော်ဦွားဖေစော်သူ

ဦွား နော်ဟရနော်မှုနော်ကို ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဦွား နော်ဟရနော်မှုနော်ကို သတော်ဖေတော် ခကက
၎ ော်ွား၏ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို မတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ သညော်။

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဘိုတလ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ပယ ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မတော်လ ၁၉
၁၆၁၄

ငဖ

က ွား

်း

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ မတော် ၂၂

၁၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပယ ော်ွားခက ွားရွ

ဘိုတလ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် ဝ ော်ခရ ကော်ပစော် တော် သညော်အတကော် စတော်က နော်ွားမ ခရွားခက
ကို ဖပ ွားသညော် ဘယော်ဘကော်ရ ော်အိုကို က ညော်ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားမနော်ဖ

ော်ွားမရှသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့ နနကော် ၉ နှောရီဝနော်ွားက ော် နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကနို့ော်ဘလူပမ ြို့နယော်၊
ခဘ ခက ွားရွ တ ော် တပော်စထ ွားခသ အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော်
၁၆၁၅

သီတ ဖ ငေ့ော်

မ

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ မတော် ၂၂

၁၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လကော် ိုပော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ကနို့ော်ဘလူ

စစော်ကို ော်ွား

လကော် ိုပော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို က ခရ ကော်ခပါကော်က ခသ ခကက
၂၈ အန္ှစော်အရွယော် မသီတ ဖမ ော်တိုို့ကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

မနော်ဖပညော်နယော်၊ သထိုပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ခတ

၁၆၁၆

ဖဒေ့သတ
ို ော်

မ

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ မတော် ၂၂

၁၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ကော်ခတ

ော်ခက ွား ခက ကော်ခတ

ရွ

ော်ခက ွားရွ

း

သထို

မနော်

ော် အရပော်သ ွား

သိုွားဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ခက ွားရွ

၁၆၁၇

ဖငွကကညော်

မ

၅၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ မတော် ၂၂

၁၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ရွ

ပန္ဒခတ ခက ွားရွ

သထို

မနော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အရပော်သ ွား

သိုွားဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ခက ွားရွ

၁၆၁၈

အှိိုင်းော် ွ ခ
ော် ော််း

က ွား

၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ မတော် ၂၂

၁၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ရွ

း

ော်ခက ွားရွ

သထို

မနော်

ော်ွား သရှရ သညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ ခက ကော်ခတ

အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော် အို ော်ွားမနော် မော်ွား၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် ခဒေါ်ခဒသိုတော်န္ှ ော် ပန္ဒခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၅၄
ော်ွား သရှရသညော်။

မနော်ဖပညော်နယော်၊ သထိုပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ခတ
ော်ခက ွား ခက ကော်ခတ

ော်ခက ွားရွ တ ော် က ော်ွားပလ ကော်ရှခသ ဘိုရ ွားပကို မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့

ညပို ော်ွားတ ော် တပော်မ ၄၄ လကော်ခအ ကော် အခဖမ ကော်တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ခ ကကညော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ခက ကော်ခတ

ော်ွား သရှရ သညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ ခက ကော်ခတ

အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော် အို ော်ွားမနော် မော်ွား၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် ခဒေါ်ခဒသိုတော်န္ှ ော် ပန္ဒခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၅၄

မနော်ဖပညော်နယော်၊ သထိုပမ ြို့နယော်၊ ခက ကော်ခတ
ော်ခက ွား

ော်ခက ွားရွ တ ော် က ော်ွားပလ ကော်ရှခသ ဘိုရ ွားပကို မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့

ညပို ော်ွားတ ော် တပော်မ ၄၄ လကော်ခအ ကော် အခဖမ ကော်တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ခ ကကညော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ခက ကော်ခတ

ော် ါွားန္ှစော်အရွယော် ကခလွား တစော်ဦွားန္ှ ော် အသကော်
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခက ွားရွ တ ော် က ော်ွားပလ ကော်ရှခသ ဘိုရ ွားပကို မတော်လ ၁၉ ရကော်ခနို့

ညပို ော်ွားတ ော် တပော်မ ၄၄ လကော်ခအ ကော် အခဖမ ကော်တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အရပော်သ ွား

သိုွားဦွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ခက ွားရွ

ော်ွား သရှရ သညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ ခက ကော်ခတ

အသကော် ၇ န္ှစော်အရွယော် အို ော်ွားမနော် မော်ွား၊ အသကော် ၅၀ အရွယော် ခဒေါ်ခဒသိုတော်န္ှ ော် ပန္ဒခတ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၅၄
န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ခ ကကညော်တိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ လပတတ ပမ ြို့နယော်၊ အမှတော် (၂) ရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်
ခစ မ ွားဆကော်သညော် PDF မ ွားကို ခထ ကော်ပသညော်ဟို စပော်စဖ
၁၆၁၉

ဖစ

ှိ ်းဆကော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၅ မတော် ၂၂

၁၇ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

၂ ရပော်ကကော်

လပတတ

ဧရ ဝတီ

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော်ွားကို

ော်ွား

ရပပီွား မတော်လ ၁၅ ရကော်ခနို့တ ော်

ရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော် စစော်ခကက ခရွားတ ော်

ော် မတော်လ ၁၇ ရကော်ခနို့တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒ ိုဆပော်ကမော်ွားပမ ြို့နယော်၊ (၁၆၈) ရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်သညော် အသကော် ၂၅ န္ှစော်အရွယော်
၁၆၂၀

ပငှိ ော််းခ ော််း

က ွား

၂၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ မတော် ၂၂

၁၄ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားရို
းွားအတ ော်ွား

ကိုပ မော်ွား မော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို နို့ော် ရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွားဦွားဝ ော်ွားခအ
၁၆၈ ရပော်ကကော်

ဒ ိုဆပော်ကမော်ွား ရနော်ကိုနော်

ော်အပါအဝ ော်

ရ အမော်မှှူွား/ဆယော်အမော်မှှူွားတစော်ေြို့လိုွားမှ ရပော်ကကော်ရိုွားကို ခ ေါ်ယူ၍ ရိုကော်န္ှကော် ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ခသ ခကက
ကိုပ မော်ွား မော်ွားမှ မတော်လ ၁၄ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီ မနစော် ၅၀ နို့ော်တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်

မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခကြို့ခ
မိုရွ -ယ ကကီွားလမော်ွားခပေါ်
၁၆၂၁

သှိ ်းော် လငော််း

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ မတော်၂၂

၁၆ မတော်၂၂

အရပော်သ ွား

ါွားမို ော်တိုွား တော်အနီွား
ခ

ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၂၀ အရွယော်

ကိုသနော်ွားလ ော်ွားန္ှ ော် လကော်ပခက ွားရွ မှ အသကော် ၄၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားန္ို ော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ
ခကြို့ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားအတ ော်ွား

ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော် ဖ
ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားလ ော်ွားကို မိုရွ -ယ ကကီွားလမော်ွားခပေါ် ါွားမို ော်တိုွား တော်အနီွား ခ

ော်ွားအတ ော်ွား၌

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားသနော်ွားန္ို ော်ကို လကော်ပခက ွားရွ အခရှြို့ဘကော် ကနော်၏အထကော်၌ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ယ ော်ွားမ ပ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခကြို့ခ

ော်ွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၂၀ အရွယော်

ကိုသနော်ွားလ ော်ွားန္ှ ော် လကော်ပခက ွားရွ မှ အသကော် ၄၅ န္ှစော်အရွယော် ဦွားသနော်ွားန္ို ော်တိုို့ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ
၁၆၂၂

သှိ ်းော် နှိင
ို ော်

က ွား

၄၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ မတော်၂၂

၁၆ မတော်၂၂

အရပော်သ ွား

လကော်ပခက ွားရွ အခရှြို့
ဘကော် ကနော်၏အထကော်

လကော်ပခက ွားရွ

ယ ော်ွားမ ပ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ပစော်သတော် ခကက
ပစော်သတော် ဖ
ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနော်ွားလ ော်ွားကို မိုရွ -ယ ကကီွားလမော်ွားခပေါ် ါွားမို ော်တိုွား တော်အနီွား ခ

ော်ွားအတ ော်ွား၌

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ဦွားသနော်ွားန္ို ော်ကို လကော်ပခက ွားရွ အခရှြို့ဘကော် ကနော်၏အထကော်၌ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ပစော်သတော် ဖ

ော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၀ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခက မှှူွားပမ ြို့နယော်၊ ပမ ြို့ကိုနော်ွားခက ွားရွ
ဘိုနော်ွားကကီွားခက
၁၆၂၃

သ စ
ော် ေ့ ငော်ဖအ ငော် (ခ)
ဖဖ ငော်ကကီ်း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ မတော် ၂၂

၂၀ မတော် ၂၂

ခစတနှောဝနော်
ထမော်ွား

ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားအတ

ော်ွား

ပမ ြို့ကိုနော်ွားခက ွားရွ

ခက မှှူွား

ရနော်ကိုနော်

ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွားစဉော် ဘိုနော်ွားကကီွားခက

အ ွားမ နော်ပရဟတအသ ော်ွား၏ ဥကကဋ္ဌဖေစော်သူ ကိုသနို့ော်စ ော်ခအ
ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုသနို့ော်စ ော်ခအ

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွား ရရှက က ဆိုွားသ ွား ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော် ( ) ခဖပ
ော် ( ) ခဖပ

ော်ွားဝ ော်ွားအတ ော်ွားရှ

ော်ကကီွားမှ ထကော်ခဖပွားခသ ခကက

ော်

ော်ကကီွားသညော် ခဖ ခထ ကော်န္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွားပမ ြို့နယော်၊ ဝယော်ခပါ ော်ခက ွားရွ အနီွားရှ က ွားဝပော်ခရှ တစော် ို၌
မနော်ဖပညော်နယော်အခဖ ဖပ ခတ ော်လှနော်ခရွားအေြို့ (MSRO)၏ အေြို့ဝ ော်မ ွား ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်ဖပ ဖပ ော်ခနစဉော် အရပော်ဝတော်ဖေ ော်
စစော်သ ွားမ ွား ခရ ကော်ရှလ ပပီွား ပစော် တော် ဖ
၁၆၂၄

ခှိင
ို ဖ
ော် က ော်လငော််းထွ ်းော် က ွား

၁၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ မတော် ၂၂

၁၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

အဏဏဝါ

ခရွား

မနော်

န္ှစော်အရွယော် ခမ

တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခအ
ကိုခအ

ော်ွားခကက

ော် ခရွားပမ ြို့ အဏဏဝါရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်ခသ အသကော် ၁၅

ော် ို ော်ခက ော်လ ော်ွားထနော်ွား က ဆိုွား သ ွား ပပီွား ခက ွားရွ ေြို့ပေ ွားတိုွားတကော်ခရွား လိုပော်ခဆ
ော် နို့ော်ဟနော်ွားသညော်လညော်ွား ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော် နို့ော်ဟနော်ွားသညော် ခဆွားကိုသ

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်ခနသူ

ရသညော်။

ော်မရဘ မတော်လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ခရွားပမ ြို့နယော်၊ ဝယော်ခပါ ော်ခက ွားရွ အနီွားရှ က ွားဝပော်ခရှ တစော် ို၌
မနော်ဖပညော်နယော်အခဖ ဖပ ခတ ော်လှနော်ခရွားအေြို့ (MSRO)၏ အေြို့ဝ ော်မ ွား ခမ ော်ခတ ော်ယ ဉော်ဖပ ဖပ ော်ခနစဉော် အရပော်ဝတော်ဖေ ော်
စစော်သ ွားမ ွား ခရ ကော်ရှလ ပပီွား ပစော် တော် ဖ
၁၆၂၅

ဖအ ငော်ခ ဟ
ော် ေ့ ှိ ်းော်

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ မတော် ၂၂

၂၀ မတော် ၂၂

ခစတနှောဝနော်
ထမော်ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဝယော်ခပါ ော်ခက ွားရွ

ခရွား

မနော်

န္ှစော်အရွယော် ခမ

တစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုခအ
ကိုခအ

ော်ွားခကက

ော် ခရွားပမ ြို့ အဏဏဝါရပော်ကကော်တ ော် ခနထို ော်ခသ အသကော် ၁၅

ော် ို ော်ခက ော်လ ော်ွားထနော်ွား က ဆိုွား သ ွား ပပီွား ခက ွားရွ ေြို့ပေ ွားတိုွားတကော်ခရွား လိုပော်ခဆ
ော် နို့ော်ဟနော်ွားသညော်လညော်ွား ခသနတော်ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ

ော် နို့ော်ဟနော်ွားသညော် ခဆွားကိုသ

က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

ော်ခနသူ

ရသညော်။

ော်မရဘ မတော်လ ၂၀ ရကော်ခနို့ ညအ နော်တ ော် စစော်ခကက ခရွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ ဖမဝတီပမ ြို့နယော်အတ ော်ွားရှ ထီွားမူွားထခက ွားရွ ကို စက
၁၆၂၆

ဘလကော်ခ ှိ

မ

၁၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ မတော် ၂၂

၂၄ မတော် ၂၂

ခက

ော်ွားသ ွား ခနအမော်အတ ော်ွား

ထီွားမူွားထခက ွားရွ

ဖမဝတီ

ကရ ော်

(၁၂) လကော်ခအ ကော်

မရ (၃၅၅) တပော်ရ ော်ွားမှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

မဘလကော် မှ ဦွားခ ါ ော်ွားကို ထမှနော်က က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အသကော် ၁၈ န္ှစော်အရွယော်

မတော်လ ၂၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရဦွားပမ ြို့နယော်၊ ထနော်ွားဘလှခက ွားရွ ရှ
စစော်ခဘွားခရှ
၁၆၂၇

က ွား

ဥ ဏော်ပေှိ ်း

၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၂ မတော် ၂၂

၂၂ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ထနော်ွားဘလှခက ွားရွ

ခရဦွား

စစော်ကို ော်ွား

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်မ ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော် ပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အသကော် ၈

ော်ဉ ဏော်ပေ ွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အသကော် ၁၃ န္ှစော်အရွယော် မနော်ွားကခလွား တစော်ဦွားအပါအဝ ော် ါွားဦွား နို့ော်

ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ဆ ော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ မှ ကိုဆနော်ွားကိုန္ို ော်ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားက မတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် ခနအမော်၌ ရိုကော်န္ှကော်၍ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားရနော်
၁၆၂၈

ဆ ်းော် ကှိန
ို င
ှိို ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ မတော် ၂၂

၁၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဆ ော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ကက ွားစ ွားသညော်ဟိုဆိုက ခသနတော်ဖေ ော် ခဖ ခထ ကော်ကို ပစော် တော် ခကက
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ပပီွား သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ကိုဆနော်ွားကိုန္ို ော်ကို

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ခဖမ ကော်

ော်ရနော်ွားခက ွားရွ မှ ဦွားဘခရွှေကို

ခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ ပ ှူခစ ထီွား ခနအမော်ကို မီွားရှုြို့သညော်ဟိုဆိုက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွားမှ
၁၆၂၉

က ွား

ဘဖရွှေ

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၈ မတော် ၂၂

၁၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခဖမ ကော်

ော်ရနော်ွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

ခက ွားရွ ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားသိုို့ ေမော်ွားဆီွားခ ေါ်ခဆ

ခရခန္ွားပူမ ွား ခလ

ော်ွား၊ ခက ွားရွ စ သ ော်ခက

တခလ

ော်ွားဆသ ွားဖ

ော်ွား ဖ

ော်သ ွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဦွားဘခရွှေအ ွား ပါွားစပော်အတ ော်ွားကို
ော်ွားမှ လယော်ကကီွားဖမစော်ဆပော်အထ က ွားတ ော် ကက ွား ပီ ပီွား

ော်ွားအဖပ ော် အမ ွားမ ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ မတော်လ ၂၃
၁၆၃၀

ခ စော်သဖအ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ မတော် ၂၂

၂၃ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ရကော်ခနို့ နနကော် ၄ နှောရီ နို့ော်တ ော် ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကို စော်သခအ
ကိုရှု ော်ွားကိုကိုတိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်၊ ကိုကိုဦွားန္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ မတော်လ ၂၃
၁၆၃၁

က ွား

ကှိက
ို ဦ
ှိို ်း

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ မတော် ၂၂

၂၃ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ရကော်ခနို့ နနကော် ၄ နှောရီ နို့ော်တ ော် ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကို စော်သခအ
ကိုရှု ော်ွားကိုကိုတိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

ော်၊ ကိုကိုဦွားန္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ မတော်လ ၂၃
၁၆၃၂

က ွား

ရှု ှိင်းော် ကှိက
ို ှိို

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ မတော် ၂၂

၂၃ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

သေနော်ွားခဒါ ော်ခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ရကော်ခနို့ နနကော် ၄ နှောရီ နို့ော်တ ော် ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်သညော် ကို စော်သခအ
ကိုရှု ော်ွားကိုကိုတိုို့ကို သတော်ဖေတော် ခကက

၁၆၃၃
၁၆၃၄
၁၆၃၅

ဖက ော်နင
ှိို ဦ
ော် ်း

က ွား

၃၇

ဦွားခအ

၂၅ မတော် ၂၂

၂၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

စစော်တပော်မှ ပစော်သတော်သ ွားသညော်။

ဖအ ငော် ှိ ်းသကော်

က ွား

၃၅

ဦွားတိုတော်တ

၂၅ မတော် ၂၂

၂၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

စစော်တပော်မှ ပစော်သတော်သ ွားသညော်။

ဖ

က ွား

၃၄

ဦွားဗလ

၂၅ မတော် ၂၂

၂၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခပါကော်ခတ ခက ွားရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

စစော်တပော်မှ ပစော်သတော်သ ွားသညော်။

ငော်ရှိှ ်းော်

ော်ဝ ော်ွား

မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခ
၁၆၃၆

ကကညော်ဖ

ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ မတော် ၂၂

၂၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မယော်သကက ွားခက ွားရွ

ခ

ော်ွားဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်၊ ကိုကိုဦွားန္ှ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားဦွားပမ ြို့နယော်၊ မယော်သကက ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား လကော်နကော်ကကီွားမ ွား၊ လကော်နကော် ယော်မ ွားဖေ ော် ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား ပပီွား
ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားကကညော်ခမ

ော်ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်တ ော် မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီဝနော်ွားက ော်အ နော်က လရ ၂၅၇ န္ှ ော်
၂၅၈ တပော်ရ ော်ွားမ ွားမှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ခည
ခနအမော်တစော်လိုွားကို ထမှနော် ခပါကော်က ခသ ခကက
၁၆၃၇

်းော် ဖက ော်

က ွား

၅၀

ဦွားပခလှ ော်

၂၆ မတော် ၂၂

၂၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ကူတိုတော်ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ေိုွားသကကသနော်တိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ကိုယော်ဝနော် ါွားလရှ ဦွားမနော်ွားခက ော်၏ ေနီွားဖေစော်သူ

မည န္ှ ော် သ ွား ယော်ဖေစော်သူ အသကော် ၃ န္ှစော်အရွယော် ခမ
သရှရသညော်။

ော်တိုတော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ကူတိုတော်ခက ွားရွ ရှ

ော် ခနအမော်အတ ော်ွားရှ ဦွားမနော်ွားခက ော်န္ှ ော် သ ွားဖေစော်သူ အသကော် ၆
ော်ခက ော်ခက ော်ဘိုတိုို့မှ ဖပ ော်ွားထနော်စ ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်တ ော် မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ည ၁၁ နှောရီဝနော်ွားက ော်အ နော်က လရ ၂၅၇ န္ှ ော်
၂၅၈ တပော်ရ ော်ွားမ ွားမှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော် ခည
ခနအမော်တစော်လိုွားကို ထမှနော် ခပါကော်က ခသ ခကက
၁၆၃၈

ေှိို်းသကကသ ော်

က ွား

၆

ဦွားမနော်ွားခက ော်

၂၆ မတော် ၂၂

၂၆ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ကူတိုတော်ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်တိုတော်ခက ွားရွ အိုပော်စို၊ ကူတိုတော်ခက ွားရွ ရှ

ော် ခနအမော်အတ ော်ွားရှ ဦွားမနော်ွားခက ော်န္ှ ော် သ ွားဖေစော်သူ အသကော် ၆

ော်ေိုွားသကကသနော်တိုို့မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ကိုယော်ဝနော် ါွားလရှ ဦွားမနော်ွားခက ော်၏ ေနီွားဖေစော်သူ

မည န္ှ ော် သ ွား ယော်ဖေစော်သူ အသကော် ၃ န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ခက ော်ခက ော်ဘိုတိုို့မှ ဖပ ော်ွားထနော်စ ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၄ ရကော်ခနို့ ည ၉ နှောရီခက ော် နို့ော်တ ော် ဧရ ဝတီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဟသသ တပမ ြို့၊ ပမ ြို့ခရှ

ော်လမော်ွားကို

စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွား၊ ရမ ွားန္ှ ော် ပမ ြို့နယော်အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား ပူွားခပါ ော်ွားအေြို့မှ ပတော်ဆိုို့ စစော်ခဆွားစဉော်
၁၆၃၉

ဇငော်ကှိို

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ မတော် ၂၂

၂၅ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ခနှော ော်ခက ွားရွ

ဖမနော်ခအ

ော်

ဧရ ဝတီ

ဆို ော်ကယော်ခမ
ပစော် တော် ခကက

ော်ွားန္ှ ော်လ သညော် အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော် ကိုေ ော်ကိုအ ွား ဆို ော်ကယော်ကို ရပော်တနို့ော်မခပွား၍ဟိုဆိုက
ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုေ ော်ကိုအ ွား ဟသသ တခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

နနကော်ပို ော်ွားတ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော် ခသ ော်လညော်ွား မတော်လ ၂၅ ရကော်ခနို့

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၈ နှောရီ နို့ော်တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပိုလပမ ြို့နယော်၊ လကော်ပိုကနော်ခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ဖ
၁၆၄၀

ဝငော််းဖဌ်း

က ွား

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၈ မတော် ၂၂

၂၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

လကော်ပိုကနော်ခက ွားရွ

ပိုလ

စစော်ကို ော်ွား

ော်ွားခကက

ော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌ရှခနခသ အသကော် ၄၅

န္ှစော်အရွယော် ဦွားဝ ော်ွားခ ွားသညော် ဝမော်ွားဗိုကော်၊ ခပါ ော်န္ှ ော် လကော်ခက ကော်ဝတော်တိုို့ကို ထမှနော်က ခနရ တ ော်ပ ော်
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ပါရမီခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခနအမော် သိုွားလိုွားကို မီွားရှုြို့ ခသ ခကက
၁၆၄၁

ညွ ဖ
ော် ေ့ ရွှေ

က ွား

၆၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ မတော် ၂၂

၂၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ပါရမီခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

ော်

ခလဖေတော်ခဝဒနှော စ ွားခနရသဖေ ော် ထကော်မခဖပွားန္ို ော်ဘ ခနအမော်အတ ော်ွား၌ရှခနခသ အသကော် ၆၇ န္ှစော်အရွယော်
ဦွားညနို့ော်ခရွှေမှ မီွားခလ

ော် ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ဘီွားလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေခရ

ော်ဖပခက ွားရွ ဆီဆို ော်အနီွား၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ရီွားသညော်တ ော်က ွားမ ွားန္ှ ော် အမော်စီွားက ွားမ ွားကို ရမော်ွားသမော်ွားပစော် တော် သညော်။
ထိုို့ခကက
၁၆၄၂

ကကယော်စငော် ငော််း

က ွား

၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ မတော် ၂၂

၂၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

ခဖမနီကိုနော်ွားခက ွားရွ

သထို

မနော်

ော် လူကကီွားမ ွားန္ှ ော် ကခလွားမ ွားမှ က ွားခပေါ်မှ ဆ ော်ွားပပီွား လမော်ွားခဘွားတ ော် ဝပော်ခနစဉော် ခသနတော်သပ မော်သဖေ ော်

ကခလွား န္ှစော်ဦွား၏ေ
ခမ

ော် ထကကညော် နော်တ ော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ညီညီခေ ော်မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား အသကော် ခဖ

က ညော်ထမှနော် သညော်။ ခမ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ကကယော်စ ော်မ ော်ွားကို ခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

ကော်န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော် အသကော် ကိုွားန္ှစော်အရွယော်
ော်ကကယော်စ ော်မ ော်ွားမှ ဆီွား ိုကို

ော် ခသ ော်လညော်ွား ခဆွားရိုခရ ကော်ပပီွားခနှောကော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော်ပို ော်ွားတ ော် မနော်ဖပညော်နယော်၊ ဘီွားလ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခရွှေခရ

ော်ဖပခက ွားရွ ဆီဆို ော်အနီွား၌

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ရီွားသညော်တ ော်က ွားမ ွားန္ှ ော် အမော်စီွားက ွားမ ွားကို ရမော်ွားသမော်ွားပစော် တော် သညော်။
ထိုို့ခကက
၁၆၄၃

ညီညဖ
ီ ဇ ော်

က ွား

၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၉ မတော် ၂၂

၂၉ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် တော်
ရ

ခဖမနီကိုနော်ွားခက ွားရွ

သထို

မနော်

ော် လူကကီွားမ ွားန္ှ ော် ကခလွားမ ွားမှ က ွားခပေါ်မှ ဆ ော်ွားပပီွား လမော်ွားခဘွားတ ော် ဝပော်ခနစဉော် ခသနတော်သပ မော်သဖေ ော်

ကခလွား န္ှစော်ဦွား၏ေ
ခမ

ော် ထကကညော် နော်တ ော် စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ညီညီခေ ော်မှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခဖ

က ညော်ထမှနော် သညော်။ ခမ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ကော်န္ှစော်အရွယော် ခမ

ော်ကကယော်စ ော်မ ော်ွားကို ခဆွားရိုသိုို့ ပိုို့ခဆ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော် အသကော် ကိုွားန္ှစော်အရွယော်

ော်ကကယော်စ ော်မ ော်ွားမှ ဆီွား ိုကို

ော် ခသ ော်လညော်ွား ခဆွားရိုခရ ကော်ပပီွားခနှောကော်

မတော်လ ၂၆ ရကော်ခနို့ ည ၈ နှောရီအ နော် နို့ော်တ ော် မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဖမ ော်ွားခ ပမ ြို့နယော်၊ ခေ
လညော်ခပေါ်ဘိုနော်ွားကကီွားခက
၁၆၄၄

ဦ်း ဥစင်းော် ေှိို်းသှိ ်းော်

က ွား

၅၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၆ မတော် ၂၂

၂၆ မတော် ၂၂

ဘိုနော်ွားကကီွား

ဘိုနော်ွားကကီွားခက

ော်ွားအတ

ော်ွား

ခေ

ော်ွားက ွားခက ွားရွ

ဖမ ော်ွားခ

မန္တခလွား

ပစော်သတော် ခကက
ဝ ော်ခရ ကော်လ

ော်ွားက ွားခက ွားရွ ၊

ော်ွား၌ သီတ ော်ွားသိုွားခနသညော် ဦွားပဥစ ော်ွားေိုွားသနော်ွားအ ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါတပော်သ ွားမ ွားသညော် ဘိုနော်ွားကကီွားခက
ပပီွားခနှောကော် ဦွားပဥစ ော်ွားေိုွားသနော်ွား သီတ ော်ွားသိုွားသညော် ခက

ော်ွားဝ ော်ွားအတ ော်ွားကို

ော်ွားခဆ

ော်အ ွား ဝို ော်ွားထ ွား ခကက

ဆူညသမ ွား ကက ွားသဖေ ော် ထကော်ကကညော်သညော် ဦွားပဥစ ော်ွားေိုွားသနော်ွားအ ွား ပစော်သတော် ဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခရလယော်ကျွနော်ွားခဒသရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၆၄၅

မ

ဖ ဖ ွှေ်း

၆၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခ ယ ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

ော်ွားမ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားအနကော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခ ယ ခက ွားရွ မှ အသကော်

၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဖမခမွှွားန္ှ ော် မီွားခလ

ော်ကျွနော်ွားခက ွားရွ မှ မသနော်စမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော်

ဦွားဖမ ော်တိုို့မှ ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား က နော်တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခက ကော်ေူွားခက ွားရွ မှ

အသကော် ၄၀ အရွယော် ခဒေါ်စီမှ ဧပပီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခရလယော်ကျွနော်ွားခဒသရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၆၄၆

မ

စီ

၄၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ကော်ေူွားခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

ော်ွားမ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားအနကော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခ ယ ခက ွားရွ မှ အသကော်

၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဖမခမွှွားန္ှ ော် မီွားခလ

ော်ကျွနော်ွားခက ွားရွ မှ မသနော်စမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော်

ဦွားဖမ ော်တိုို့မှ ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား က နော်တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခက ကော်ေူွားခက ွားရွ မှ

အသကော် ၄၀ အရွယော် ခဒေါ်စီမှ ဧပပီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခရလယော်ကျွနော်ွားခဒသရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အခကက
က ဆိုွားသ ွား ခကက
၁၆၄၇

က ွား

ဖ ငေ့ော်

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မီွားခလ

ော်ကျွနော်ွားခက ွားရွ ခရစကက

မခကွား

ော်ွားမ ပစော် တော် ခသ ခကက

၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဖမခမွှွားန္ှ ော် မီွားခလ

ော်ကျွနော်ွားခက ွားရွ မှ မသနော်စမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော်

ဦွားဖမ ော်တိုို့မှ ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား က နော်တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခက ကော်ေူွားခက ွားရွ မှ

အသကော် ၄၀ အရွယော် ခဒေါ်စီမှ ဧပပီလ ၃ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သရကော်ခ
စစော်ခကက
၁၆၄၈

လငော််းဖ

ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၁ မတော် ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ထနော်ွားသမော်ွားခရွားစ နော်ွား

ခက ကော်အို ော်

သရကော်ခ
းွား

ော်

တနသသ ရီ

ော် အရပော်သ ွား သိုွားဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား သိုွားဦွားအနကော် န္ှစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခ ယ ခက ွားရွ မှ အသကော်

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ွား

ရသညော်။

ော်ခပ ကော်တိုကော်နယော်အတ ော်ွားကို

ော်ွားထိုွားဝ ော်ခရ ကော်ခနသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မယော်ကခက ွားရွ အနီွား၌ က ော်ွားခစ

ခက ကော်အို ော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်သနော်ွားခ ွားကို ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော် ခကက

ထိုို့ဖပ ော် လနော် သညော် သိုွားရကော်က ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခသ ခက ကော်အို ော်ခက ွားရွ မှ ဦွားလ ော်ွားခမ

ထကော်ခဖပွားရနော်ကက ွားစ ွားသညော်ဟိုဆိုက ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခနသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ကိုလညော်ွား

တနသသ ရီတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ သရကော်ခ
စစော်ခကက
၁၆၄၉

ဖအ ငော်သ ်းော် ဖဌ်း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခက ကော်အို ော်

သရကော်ခ
းွား

ော်

တနသသ ရီ

ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခတ

ော်ခပ ကော်တိုကော်နယော်အတ ော်ွားကို

ော်ွားထိုွားဝ ော်ခရ ကော်ခနသညော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မယော်ကခက ွားရွ အနီွား၌ က ော်ွားခစ

ခက ကော်အို ော်ခက ွားရွ မှ ကိုခအ

ော်သနော်ွားခ ွားကို ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော် ခကက

ထိုို့ဖပ ော် လနော် သညော် သိုွားရကော်က ေမော်ွားဆီွားဖ

ော်ွား

ရခသ ခက ကော်အို ော်ခက ွားရွ မှ ဦွားလ ော်ွားခမ

ထကော်ခဖပွားရနော်ကက ွားစ ွားသညော်ဟိုဆိုက ပစော်သတော် ခကက

ော်ခနသညော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ကိုလညော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မတတရ ပမ ြို့နယော်၊ က ော်ွားခက ွားရွ တ ော် ဧပပီလ ၃ ရကော်ခနို့က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏
သတ ော်ွားခပွားဟို စပော်စဖ
၁၆၅၀

ဦ်း ည ဝံသ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃ ဧပပီ ၂၂

၃ ဧပပီ ၂၂

ဘိုနော်ွားကကီွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

က ော်ွားခက ွားရွ

မတတရ

မန္တခလွား

ော်ွား ရသညော် ရဟနော်ွားတစော်ပါွား သတော်ဖေတော်ဖ

ခက ွားရွ အတ ော်ွားကို ခရ ကော်ရှလ

ော်ွား

ရပပီွားခနှောကော် ယ ော်ွားခနို့တ ော်ပ ော် စစော်သ ွားမ ွား

ပပီွား က ော်ွားခက ွားရွ ဘိုနော်ွားခတ ော်ကကီွားသ ော်ပည ခရွားခက

ဦွားပည ဝသကို ေမော်ွားဆီွားက ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား တ ဝနော် ဆရ ခတ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်သညော်
၁၆၅၁

ဥ ဏော်ထွ ်းော်

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ဧပပီ ၂၂

၄ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

မေိုရ ွားခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

၁၆၅၂

ဖဝပေှိ ်းဖအ ငော်

က ွား

၂၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ဧပပီ ၂၂

၆ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခသ

ခသ

ခရစကက

မခကွား

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ မေိုရ ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို က ခရ ကော်ခပါကော်က ခသ ခကက
အသကော် ၇၀ အရွယော်ရှ ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားဉ ဏော်ထနော်ွားမှ ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ဧပပီလ ၆ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခသ
ော်ခရှြို့ရွ အနီွား

ော်ခရှြို့ရွ

ခက ွားရွ အတ ော်ွားတ ော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ခ ေါ်ခဆ

ော်ဖ

ော်ွား

ရက ဦွားခ ါ ော်ွားကို ခတ၍ ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ော်ွား

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခရှြို့ခက ွားရွ မှ ကိုခဝပေ ွားခအ

ော်သညော်

ရပပီွား ခက ွားရွ အဖပ ော်ကို

ရသညော်။

ဧပပီလ ၆ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ကယ ွား (ကရ ော်နီ)ဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ပဒါွားခညွားခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ
ခနအမော်အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်
၁၆၅၃

မ

နို

၄၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ဧပပီ ၂၂

၆ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ပဒါွားခညွားခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော်ွားခကက

ော် မသ ွားစိုဝ ော် န္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ အသကော် ၄၆ န္ှစော်အရွယော် မန္ိုန္ှ ော် အသကော် ၃၆ န္ှစော်အရွယော်
မမခအွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၆ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် ကယ ွား (ကရ ော်နီ)ဖပညော်နယော်၊ လ ော်ခက ော်ပမ ြို့နယော်၊ ပဒါွားခညွားခက ွားရွ အတ ော်ွားရှ
ခနအမော်အတ ော်ွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော် တော် ခသ လကော်နကော်ကကီွားက ညော်
၁၆၅၄

ှိဖအ်း

မ

၃၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၆ ဧပပီ ၂၂

၆ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ပဒါွားခညွားခက ွားရွ

လ ော်ခက ော်

ကယ ွား

က ခရ ကော်ခပါကော်က ဖ

ော်ွားခကက

ော် မသ ွားစိုဝ ော် န္ှစော်ဦွား က ဆိုွားသ ွား ပပီွား ခလွားဦွား ထ ိုကော်ဒဏော်ရ ရရှ ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွားသူမ ွားမှ အသကော် ၄၆ န္ှစော်အရွယော် မန္ိုန္ှ ော် အသကော် ၃၆ န္ှစော်အရွယော်
မမခအွားတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရစကက ပမ ြို့နယော်၊ ခရလယော်ကျွနော်ွားခဒသရှ ခက ွားရွ မ ွားကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အခကက

၁၆၅၅

ခငော်

ဖဌ်း

မ

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တခရ ော်ခက ွားရွ

ခရစကက

မခကွား

ော်ွားမ ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါအရပော်သ ွား ခလွားဦွားအနကော် သိုွားဦွားဖေစော်သညော် တခရ ော်ခက ွားရွ မှ

အသကော် ၅ဝ အရွယော် ခဒေါ်

ော်မ ခ ွား၊ ခ ယ ခက ွားရွ မှ အသကော် ၆၃ န္ှစော်အရွယော် ခဒေါ်ဖမခမွှွားန္ှ ော်

မီွားခလ

ော်ကျွနော်ွားခက ွားရွ မှ မသနော်စမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်သညော် အသကော် ၆၀ အရွယော် ဦွားဖမ ော်တိုို့မှ ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော်

ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရပပီွား က နော်တစော်ဦွားဖေစော်သညော် ခက ကော်ေူွားခက ွားရွ မှ အသကော် ၄၀ အရွယော် ခဒေါ်စီမှ ဧပပီလ

၃ ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့တ ော် ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက သိုွားဘီွားယ ဉော်ခမ
၁၆၅၆

ဥ ဏော်ထွ ်းော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်ပစော် ရ

ကက ြို့သိုွားပ ော်ရပော်ကကော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ော် အရပော်သ ွား

ခလွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

သိုွားဘီွားယ ဉော်ခမ
က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား ဦွားဉ ဏော်ထနော်ွားသညော်

ော်ွားန္ှ ော်လ စဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ခသ ခကက
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်

မတော်လ ၃၀ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခတ
၁၆၅၇

ဖက ော်သကော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၃၀ မတော် ၂၂

၃၀ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခတ

ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

စစော်သ ွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော်၍ ရမော်ွားသနော်ွားပစော် တော် ဖ

ါစကွ ်းလယော်

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၅ ဧပပီ ၂၂

၅ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခဒါခညွား ူခက ွားရွ

မိုွားပဗပမ ြို့

ေယော် ို

ရှမော်ွား

ဖက ော်ဆ ်းော် ကှိို

က ွား

၂၃

ဦွားခ ွားခအ

ော် +

ခဒေါ်လှလှစ

ော်မ ွားထ ရကခ ပိုို့ရနော်သ ွားသညော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ မိုွားပဗပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်ခသ အသကော်

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ပစော် တော် သတော်ဖေတော်ဖ

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အမသ ွားခရ
၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပ ဉော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ော်ွားကို

ရခကက

ကိုခဝယထနော်ွားတိုို့အ ွား အခကက

က ွား

၂၀

ဦွား နော်ွားခမ

ော်

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပ ဉော်ခ

ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ကိုခဝယထနော်ွားတိုို့အ ွား အခကက

ော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွား

ော်ွားမပစော်သတော် သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ခက ကော်ရိုွားစ ော်ခပေါ်တ ော် မီွားရှုြို့ထ ွား ခကက

ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အမသ ွားခရ
ဖဝယံထွ ်းော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခနခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားဖေစော်သညော် ကိုခက ော်ဆနော်ွားကိုန္ှ ော်
ော်ွားမ ွားအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ပ ဉော်ခ
၁၆၆၀

ော်ွား

၂၅ န္ှစော်အရွယော် ပါစက ွားလယော်သညော် ကယ ွား (ကရ ော်နီ) ဖပညော်နယော်၊ ေရူဆိုပမ နယော်၊ ခဒါခညွား ူခက ွားရွ အခရ ကော်တ ော်

ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ပ ဉော်ခ
၁၆၅၉

ော်ကိုနော်ွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို

ော် ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခက ော်သကော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၅ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ခရှ
၁၆၅၈

ော်ွားခကက

ော်ွားခက ွားရွ ကို စစော်သ ွားမ ွား

ော်ွားခနခသ ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားဖေစော်သညော် ကိုခက ော်ဆနော်ွားကိုန္ှ ော်

ော်ွားမပစော်သတော် သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ၎ ော်ွားတိုို့၏ ရိုပော်အခလ

ခက ကော်ရိုွားစ ော်ခပေါ်တ ော် မီွားရှုြို့ထ ွား ခကက

ော်ွားမ ွားအ ွား

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခရှ ကော် ါွားခက ွားရွ ကို
၁၆၆၁

ဖရွှေသငော််း

က ွား

၂၅

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဧပပီ ၂၂

၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခရှ ကော် ါွားခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား၍ မီွားရှုြို့ ပပီွား လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပါ ပစော် တော် ဖ
ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခရွှေသ ော်ွားမှ က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားခကက

ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

မတော်လ ၈ ရကော်ခနို့ ခနို့လယော် ၁ နှောရီ နို့ော်တ ော် ခသ ကော်ခရ ပော်ခက ွားရွ အခဖ စိုကော် မရ ၆၀၄ မှ စစော်သ ွားမ ွားသညော်
၁၆၆၂

ဖစ ဖအ ငော်ဖအ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ မတော် ၂၂

၈ မတော် ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ထ ခသ ေိုလီ

သခတ
းွား

ော်ကကီ

ကရ ော်

ကရ ော်ဖပညော်နယော်၊ သခတ

ော်ပမ ြို့၊ ထ ခသ ေိုလီခက ွားရွ ၊ ရစော်ယ နော်ဘိုရ ွားရှ ိုွားခက

မီွားရှုြို့ေ ကော်ဆီွား ပပီွား ထ ခသ ေိုလီရွ သ ွား ခစ ခအ
ခစ ခအ

ော်ခအ

ော်၏ ရိုပော်အခလ

ဧပပီလ ၈ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလ ၃ နှောရီ
၁၆၆၃

ဖက ော်စွ ဦ်း

က ွား

၂၆

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဧပပီ ၂၂

၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ဖမစော်ေ ွားခက ွားရွ

ပ ိုကကှူ

မခကွား

ော်ခအ

ော်အ ွား သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွားအတ ော်ွားရှ ပစစညော်ွားမ ွားအ ွား
ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို မတော်လ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် ရွ သ ွားမ ွားမှ ဖပနော်လညော်ခတြို့ရှ သညော်။
နို့ော်အ နော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ိုကကှူပမ ြို့နယော်၊ ဖမစော်ေ ွားခက ွားရွ ကို

စစော်သ ွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား၍ မီွားရှုြို့ ပပီွား အသကော် ၂၆ န္ှစော်အရွယော် ကိုခက ော်စ ဦွားအပါအဝ ော် အရပော်သ ွား
ခလွားဦွားကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကရ ော်အမ ွားသ ွားလတော်ခဖမ ကော်ခရွားတပော်မခတ ော် (KNLA)၊ တပော်မဟ (၆)တ ော်
ခဆွားမှှူွားအဖေစော်တ ဝနော်ထမော်ွားခဆ
၁၆၆၄

ဖစ ဖအ ငော်ထ်းူ

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၄ မတော် ၂၂

၂၄ မတော် ၂၂

ခဆွားမှှူွား

ကရ ော်

ော် ခသ ခဆွားမှှူွားခစ ခအ

ော်ထူွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ မတော်လ ၂၄

ရကော်ခနို့တ ော် ပစော် တော်၍ ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ထိုို့ခနှောကော် ဒဏော်ရ ဖေ ော် ေမော်ွားဆီွားဖ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား

ရခသ ခစ ခအ

ော်ထူွားကို

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၀ ရကော်ခနို့တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မ ော်ွားဘူွားပမ ြို့တ ော် ခနထို ော်ခသ အသကော် ၁၉ န္ှစော်အရွယော်
ကိုခအ
၁၆၆၅

ဖအ ငော်ဖ ညေ့စ
ော် ံို

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

ခက

ော်ွားသ ွား ထနော်ွားသမော်ွားခရွားစ နော်ွား

မ ော်ွားဘူွား

မခကွား

ော်ဖပညော်စိုသညော် သူ ယော်

ော်ွားဖေစော်သူ မနော်ွားကခလွားန္ှစော်ဦွားန္ှ ော်အတူ မခကွားပမ ြို့သိုို့ သ ွားခရ ကော်လညော်ပတော်စဉော်

ဆို ော်ကယော်ကို သိုွားဦွားစီွားသညော်ဟိုဆိုက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ပစော်သတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားကို

ရပပီွား ခသနတော်ဖေ ော်

ဧပပီလ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆပော်ဖေှူပမ ြို့နယော်၊ ရှ ွားလှခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ တအတ ော်ွား၌ အပော်ခပ ော်ခနခသ
အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
၁၆၆၆

ခငော်သ ်းော်

မ

၈၄

ဦွားေိုွားရ

၁၁ ဧပပီ ၂၂

၁၁ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ရှ ွားလှခက ွားရွ

ဆပော်ဖေှူ

မခကွား

ော်သနော်ွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ခက ွားရွ အတ ော်ွားမှ ဖပနော်လညော် ထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါတပော်မ ွား

သ ွားစဉော် ရွ အဝ ော်အထကော်လမော်ွား၌ မို ော်ွားမ ွား ခထ

ော်ထ ွား ပပီွား

ခက ွားရွ တ ော်ွားသိုို့ ဖပနော်လညော် ဝ ော်ခရ ကော်လ သညော် ဦွားမ ော်ွားဦွားမှ မို ော်ွားန ော်ွားမက ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၁ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဆပော်ဖေှူပမ ြို့နယော်၊ ရှ ွားလှခက ွားရွ ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ရွ တအတ ော်ွား၌ အပော်ခပ ော်ခနခသ
၁၆၆၇

ငော််းဦ်း

က ွား

၃၈

ဦွားကကညော်ဝ ော်ွားခလ
းွား

အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
၁၁ ဧပပီ ၂၂

၁၁ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရှ ွားလှခက ွားရွ

ဆပော်ဖေှူ

မခကွား

ော်သနော်ွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ခက ွားရွ အတ ော်ွားမှ ဖပနော်လညော် ထကော်

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါတပော်မ ွား

သ ွားစဉော် ရွ အဝ ော်အထကော်လမော်ွား၌ မို ော်ွားမ ွား ခထ

ော်ထ ွား ပပီွား

ခက ွားရွ တ ော်ွားသိုို့ ဖပနော်လညော် ဝ ော်ခရ ကော်လ သညော် ဦွားမ ော်ွားဦွားမှ မို ော်ွားန ော်ွားမက ခနရ တ ော်ပ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

၁၆၆၈

ထ
ူ
ဘ
ော် တ
ှိ ော်

က ွား

၂၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဧပပီ ၂၂

၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဧပပီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်ခတ ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

သိုွားဦွားသညော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်စ နော်ွားမှ ရွ အတ ော်ွားသိုို့ ရကခ သ ွားယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်န္ှ ော်တိုွားက

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားကို

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ

ော်

ော်ွားလူ ယော်

ော်ွားလူ ယော် သိုွားဦွားမှ ပူထနော်ဘတော်၊ ၎ ော်ွား၏ညီ

ဆလို ော်ွားခနဒမော်ဆနော်န္ှ ော် လ နော်ထီယိုတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၁၆၆၉

ဆလှိင
ို ်းော် ဖ ဒှိ ော်ဆ ော်

က ွား

၁၉

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဧပပီ ၂၂

၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဧပပီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်ခတ ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

သိုွားဦွားသညော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်စ နော်ွားမှ ရွ အတ ော်ွားသိုို့ ရကခ သ ွားယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်န္ှ ော်တိုွားက

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားကို

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ

ော်

ော်ွားလူ ယော်

ော်ွားလူ ယော် သိုွားဦွားမှ ပူထနော်ဘတော်၊ ၎ ော်ွား၏ညီ

ဆလို ော်ွားခနဒမော်ဆနော်န္ှ ော် လ နော်ထီယိုတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

၁၆၇၀

လ ထ
ော် ယ
ီ ှိို

က ွား

၃၁

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၈ ဧပပီ ၂၂

၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

မှနော်ခတ ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဧပပီလ ၈ ရကော်ခနို့တ ော်

ော်ွားဖပညော်နယော်၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ မှနော်ခတ ခက ွားရွ မှ စစော်ခဘွားခရှ

သိုွားဦွားသညော် စစော်ခဘွားခရှ

ော်စ နော်ွားမှ ရွ အတ ော်ွားသိုို့ ရကခ သ ွားယူစဉော် အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်န္ှ ော်တိုွားက

ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားကို

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါ

ော်

ော်ွားလူ ယော်

ော်ွားလူ ယော် သိုွားဦွားမှ ပူထနော်ဘတော်၊ ၎ ော်ွား၏ညီ

ဆလို ော်ွားခနဒမော်ဆနော်န္ှ ော် လ နော်ထီယိုတိုို့ဖေစော်ကကသညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားခအ

ော်ရန္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ

အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် မမိုွားမိုွားခထွားတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ဧပပီလ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွား
၁၆၇၁

ဖအ ငော်ရ

က ွား

၅၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၄ ဧပပီ ၂၂

၄ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော် ခကက
အဓမမဖပ က ော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် မမိုွားမိုွားခထွားကိုလညော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါသ ွားအေ န္ှစော်ဦွားသညော် ခတ အတ ော်ွား၌

ဟ ော်ွားသီွားဟ ော်ွားရွကော်သ ွားရှ စဉော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊ ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ မှ အသကော် ၅၂ န္ှစော်အရွယော် ဦွားခအ
အသကော် ၁၄ န္ှစော်အရွယော် မမိုွားမိုွားခထွားတိုို့ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ ဧပပီလ ၄ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွား
၁၆၇၂

်းှိို ်းှိို ဖထွ်း

မ

၁၄

ဦွားခအ

ော်ရ

၄ ဧပပီ ၂၂

၄ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ထယော်ခလှ ော်ခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က မီွားရှုြို့၍ သတော်ဖေတော် ခကက
အဓမမဖပ က ော် ကကခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော် မမိုွားမိုွားခထွားကိုလညော်ွား

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါသ ွားအေ န္ှစော်ဦွားသညော် ခတ အတ ော်ွား၌

ဟ ော်ွားသီွားဟ ော်ွားရွကော်သ ွားရှ စဉော် ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ော်ရန္ှ ော် သမီွားဖေစော်သူ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ စကကနို့ော်ခက ွားရွ တ ော် ဧပပီလ ၁၀ ရကော်ခနို့က
၁၆၇၃

ဖသ ရ
ေ့ ော်က ရော်

မ

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

စကကနို့ော်ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

မခသ ရမော်က ရော်ကို စစော်သ ွားမ ွားမှ လညော်လှီွား၍ သတော်ပစော် ခကက
စစော်ခရှ

ော်ွားတို ော်ွားရ ော်ွားသူ

ော်ွား သရှရသညော်။ မခသ ရမော်က ရော်သညော်

ော်ခနရ မှ စကကနို့ော်ခက ွားရွ ရှ ခနအမော်ကို ဖပနော်ကကညော်စဉော် သတော်ဖေတော်

ရဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဧပပီလ ၂ ရကော်ခနို့တ ော် ရနော်ကိုနော်တို ော်ွား ခက ကော်တနော်ွားဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (KPDF)၏
လကော်ခအ ကော် အေြို့တစော် ို ဖေစော်သညော် ခ ခ ဗ ွားရ ွားခဖပ ကော်က ွားအေြို့မှ အေြို့ခ ါ ော်ွားခဆ

ခ ခ ဘ ွားရ
၁၆၇၄

ခ ော််း ငော််းဖ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂ ဧပပီ ၂၂

၂ ဧပပီ ၂၂

ခက ကော်တနော်

း းွားခပ ကော် ထနော်ွားသမော်ွားခရွားစ နော်ွား

းွား

ကက ွားတပော်ေြို့

ရနော်ကိုနော်

ော် ကို မော်ွားမ ော်ွားခနှော ော်ကို

ခက ကော်တနော်ွားပမ ြို့နယော် စ နော်မီရပော်ကကော်အိုပော် ပော်ခရွားမှှူွား၏ တပညော်မ ွားမှ ေမော်ွားဆီွား သညော်။ ကို မော်ွားမ ော်ွားခနှော ော်ကို
က ွားခနှောကော်တ ော် ကက ွားဖေ ော် တရွတော်တိုကော်ဆခ ေါ် ပပီွားခနှောကော် စစော်အိုပော်စို၏ ခထ ကော်လှမော်ွားခရွားအေြို့န္ှ ော်
အဖ

ွားရပော်ကကော်အတ ော်ွားရှ စစော်အိုပော်စို၏အမ

မ ွားမှ ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်၍ သတော်ဖေတော် ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ နတော်ခဖမ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွားခက ွားရွ မှ

ကို ို ော်လ ော်ွားသူသညော် ကခလွားပမ ြို့သိုို့ ဆို ော်ကယော်ဖေ ော်သ ွားစဉော် စညော်သ ခက ွားရွ အနီွား၌ က ော်ွားလှညော်ခနသညော်
၁၆၇၅

ခှိင
ို လ
ော် ငော််းသူ

က ွား

၃၄

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

စညော်သ ခက ွားရွ အနီွား နတော်ခဖမ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော်တိုွားက ေမော်ွားဆီွားသတော်ဖေတော်ဖ
ကို ို ော်လ ော်ွားသူ၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကိုလညော်ွား မီွားရှုြို့သ ွား ခကက

ော်ွားကို

ရခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ ထိုို့ဖပ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော်လညော်ွား အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ နတော်ခဖမ

ော်ွားခက ွားရွ ရှ

ခနအမော်မ ွားအတ ော်ွားကို ခေ ကော်ထ ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်၍ ခနအမော်အတ ော်ွား၌ ပတော်မခနသညော် အသကော် ၆၀ ခက ော်အရွယော်
၁၆၇၆

ဖဌ်းဝငော််း

က ွား

၆၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

နတော်ခဖမ

ော်ွားခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဦွားခ ွားဝ ော်ွားကို ေမော်ွားဆီွား သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ လကော်ခနှောကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က ဓ ွားဒဏော်ရ ဖေ ော်

ခသဆိုွားခနသညော် ဦွားခ ွားဝ ော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခဒသ မ ွားမှ ခတြို့ရှ ဖ

ော်ွားဖေစော်သညော်။

ဧပပီလ ၁၃ ရကော်ခနို့တ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဖပညော်ခတ ော်သ ခက ွားရွ ၌
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်န္ှ ော် ခဒသက ကယော်ခရွားပူွားခပါ ော်ွားတပော်ေြို့တိုို့ကက ွား တိုကော်ပဖေစော်ပ ွားစဉော် ခနအမော်အတ ော်ွား၌
၁၆၇၇

က ှိ ဆ
ော်
န
ော် ွ ော်

မ

၃၂

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၃ ဧပပီ ၂၂

၁၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခနအမော်အတ ော်ွား

ဖပညော်ခတ ော်သ ခက ွားရွ

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ပိုနော်ွား ိုခနသညော် က နော်ဆနော်န္မော် (Nu Cing San Nuam)သညော် လကော်ခမ
က ညော်ထမှနော်က ခသွားထကော်လနော်ပပီွား ခသဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွားန္ှ ော် ခဖ ခထ ကော် န္ှစော်ေကော်တ ော်

ော်ွား သရှရသညော်။

PDF Kalay တပော်ရ ော်ွား (၁) တပော်သ ွား ကိုရတို (ခ ေါ်) စကကသ မ ော်ွားသညော် နယော်ခဖမရှ ော်ွားလ ော်ွားခရွားခဆ
၁၆၇၈

ရတို (ခ)
စကကသ ငော််း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

PDF Kalay

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွား

ရခကက

ော်ွားကို

ော်ရွကော်ခနစဉော်

ရပပီွားခနှောကော်

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့နယော်၊ သလလ ဝတီရပော်ကကော်တ ော်ခနထို ော်သညော် ကိုခက ော်မ ော်ွားခ ွားကို
၁၆၇၉

ဖက ော် ငော််းဖဌ်း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၆ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

သလလ ဝတီ ရပော်ကကော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

မိုရွ ခဒသက

ဗှိိုလကော် ကီ်း (ခ)
ဖ ငော််းခ

၁၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဧပပီ ၂၂

၁၅ ဧပပီ ၂၂

(Black
Dragon
Special
Task Force)

ော်ွား သရှရသညော်။

ကိုဗိုလော်ကကီွား ( ) ခနမ ော်ွား သညော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ မိုရွ ပမ ြို့၊ ဖမဝတီရပော်ကကော်ရှ ၎ ော်ွား၏ခနအမော်တ ော် ဧပပီလ ၁၄

တပော်ေြို့ဝ ော်
က ွား

ဓ တော်ပိုရိုကော်ပပီွားခနှောကော် ဖပနော်လညော် လွှတော်ခပွား ခသ ော်လညော်ွား လမော်ွား၌ ပစော်သတော် ခကက

မိုရွ ခဒသက ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ (Black Dragon Special Task Force)၏ တပော်ေြို့ဝ ော် အသကော် ၁၇ န္ှစော်အရွယော်

း ကယော်ခရွား
၁၆၈၀

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်မှ ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ရစ နော်ွား၌ စစော်ခဆွားက

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ဖမဝတီရပော်ကကော်

မိုရွ

စစော်ကို ော်ွား

ရကော်ခနို့ ညခန ၆ နှောရီဝနော်ွားက ော်က အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မ ွား၏ ေမော်ွားဆီွားဖ
ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ဖ
သရှရသညော်။

ော်ွား

ရခသ ခကက

ော်ွားကို

ရပပီွား စစော်ခကက ခရွား၌

ော် ဧပပီလ ၁၅ ရကော်ခနို့ ညခန ၄ နှောရီဝနော်ွားက ော်တ ော် က ဆိုွားသ ွား ခကက

ော်ွား

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ အရ ခတ ော်ပမ ြို့နယော်၊ ခ ကပို ခက ွားရွ မှ ကိုသစော်ဆနော်ွားလ ော် ( ) ဖပှူွားကကယော်ကို
၁၆၈၁

သစော်ဆ ်းော် လွငော် (ခ)
ဖ ြူ်းကကယော်

က ွား

၂၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၉ ဧပပီ ၂၂

၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

ခ ကပို ခက ွားရွ

အရ ခတ ော်

စစော်ကို ော်ွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ဧပပီလ ၉ ရကော်ခနို့တ ော် ေမော်ွားဆီွားသ ွား ပပီွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော်ပပီွားခနှောကော်
ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ကခလွားပမ ြို့နယော်၊ ဘူတ ခဘ လိုွားက ော်ွားအနီွား ရထ ွားသလမော်ွားတ ော် ဧပပီလ ၁၄ ရကော်ခနို့
၁၆၈၂

ို ော် ီ်း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၄ ဧပပီ ၂၂

၁၄ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

လမော်ွားခပေါ်တ ော်

ကခလွား

စစော်ကို ော်ွား

ညခန ၅ နှောရီ ၄၅ မနစော်အ နော်က Wave ဝနော်ထမော်ွားတစော်ဦွားဖေစော်ခသ ကိုမိုနော်ပီွား (Mungpi)ကို
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၃

သ ်းော် ဖစ

မ

၆၁

ဦွားခမ

ော်

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၄

တငော် ်းှိို လှုင
ှိ ော်

မ

၂၀

ဦွားပိုညနို့ော်

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၅

ဖဌ်းဝ

မ

၄၂

ဦွားစစော်ခမ

ော်

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၆

ဆ ်းော် ဖခွ်း

မ

၈၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၇

လှ ှိ ်းနွယော်

မ

၂၀

ဦွားဖမ ော်ပို

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၈

လှ ှိ ်းကကယော်

မ

၁၈

ဦွားဖမ ော်ပို

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၈၉

ခငော်သ ်းော် နို

မ

၄၄

ဦွားကကတ ော်

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၉၀

ဇငော်ဇငော်ဖအ ငော်

မ

၁၅

ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွား

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

ဧပပီလ ၁၂ ရကော်ခနို့ ညခနပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ တစူွားခက ွားရွ ကို

၁၆၉၁

ဖ ငေ့ော် ှိို

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၂ ဧပပီ ၂၂

၁၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

တစူွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွား ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ထကော်ခဖပွားတမော်ွားခရှ

ော်သညော် ခဒသ ရွ သ ွားမ ွားကို

လကော်နကော်ကကီွားဖေ ော်ပစော် တော် ခသ ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။ က ဆိုွားသ ွား သညော်

ော် ခဒသ ကိုွားဦွား က ဆိုွားသ ွား ခကက

ခဒသ မ ွားမှ ခဒေါ်ဆနော်ွားခ ွား၊ ခဒေါ်သနော်ွားခစ ၊ ခဒေါ်

ော်သနော်ွားန္ို၊ မလှမ ွားန္ယော်၊ မလှမ ွား ကယော်၊ မတ ော်မိုွားလှု ော်၊

မေ ော်ေ ော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်၊ ခဒေါ်ခ ွားဝန္ှ ော် ဦွားဖမ ော်ပိုတိုို့ဖေစော်ခကက

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ခပေါ်တ ော် မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့မှ ဧပပီလ ၁၀ ရကော်ခနို့အထ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်န္ှ ော် ခဒသက ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မ ွားကက ွား တိုကော်ပမ ွားဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ ကိုွားဦွားကို ပမ ြို့ခပေါ်တ ော်ပ ော် ပစော်သတော် ခကက
၁၆၉၂

ဖ ေါ်ဝငော််းဖအ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ
သသယရှခနသူမ ွားကို ပစော်သတော်ဖ
ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ပစော်သတော်ဖ

ော် အပါအဝ ော် ကိုွားဦွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရသူမ ွား၊ PDF မ ွားကို ခထ ကော်ပသညော်ဟို
ော်ွား ရသူမ ွားမှ ဦွားခပေါ်ဝ ော်ွားခအ

ော်၊ ဦွားခပေါ်ဝမော်ွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ခပေါ်တ ော် မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့မှ ဧပပီလ ၁၀ ရကော်ခနို့အထ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်န္ှ ော် ခဒသက ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မ ွားကက ွား တိုကော်ပမ ွားဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ ကိုွားဦွားကို ပမ ြို့ခပေါ်တ ော်ပ ော် ပစော်သတော် ခကက
၁၆၉၃

ဖ ေါ်ဝ ော််း

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ
သသယရှခနသူမ ွားကို ပစော်သတော်ဖ
ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ပစော်သတော်ဖ

ော် အပါအဝ ော် ကိုွားဦွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရသူမ ွား၊ PDF မ ွားကို ခထ ကော်ပသညော်ဟို

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ ဦွားခပေါ်ဝ ော်ွားခအ

ော်၊ ဦွားခပေါ်ဝမော်ွား၊

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ခပေါ်တ ော် မတော်လ ၂၉ ရကော်ခနို့မှ ဧပပီလ ၁၀ ရကော်ခနို့အထ
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏ တပော်န္ှ ော် ခဒသက ကယော်ခရွားတပော်ေြို့မ ွားကက ွား တိုကော်ပမ ွားဖေစော်ပ ွား ပပီွားခနှောကော်
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သညော် ပ ော်လညော်ဘူွားပမ ြို့ ကိုွားဦွားကို ပမ ြို့ခပေါ်တ ော်ပ ော် ပစော်သတော် ခကက
၁၆၉၄

ဝငော််းဖအ ငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား

ပ ော်လယော်ဘူွား စစော်ကို ော်ွား

ရ ေသတော်ကကီွားပိုဒော်မ ၅၀၅ (က) ဖေ ော် ေမော်ွားဝရမော်ွားထိုတော်ဖ
သသယရှခနသူမ ွားကို ပစော်သတော်ဖ
ဦွားဝ ော်ွားခအ

ော်ွားဖေစော်ပပီွား ပစော်သတော်ဖ

ော် အပါအဝ ော် ကိုွားဦွားဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ထ ွားရသူမ ွား၊ PDF မ ွားကို ခထ ကော်ပသညော်ဟို
ော်ွား ရသူမ ွားမှ ဦွားခပေါ်ဝ ော်ွားခအ

ော်၊ ဦွားခပေါ်ဝမော်ွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့ နနကော် ၈ နှောရီ ဝနော်ွားက ော်တ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ နို့ော်ခ ါပမ ြို့နယော်၊
န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ အတ ော်ွားကို စစော်သ ွားမ ွားန္ှ ော် ပ ှူခစ ထီွားမ ွား ဝ ော်ခရ ကော် စီွားန ော်ွား သညော်။ စီွားန ော်ွားမှုအတ ော်ွား အသကော်
၁၆၉၅

ဆ ်းော် ဝငော််း

က ွား

၆၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၀ ဧပပီ ၂၂

၁၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ သိုဿ နော်

န္ှမော်ွား ါွားခက ွားရွ

နို့ော်ခ ါ

မခကွား

၆၇ အရွယော်ရှ ဦွားဆနော်ွားဝ ော်ွားကို လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်က သိုဿ နော်အထ ခ ေါ်ခဆ
ပစော်သတော် ခကက

ော် ပပီွား နေူွားမှခတ၍

ော်ွား သရှရသညော်။

မန္တခလွား ရို ော် အမ ွားသ ွားဒီမိုကခရစီအေြို့ ပော် (NLD) ဒိုတယဥကကဋ္ဌ ဦွားကိုကိုခလွားကို မခတြို့သဖေ ော် ေနီွားဖေစော်သူ
အသကော် ၅၀ အရွယော် ခဒေါ်တ ော်တ ော်ဖမ ( ) စိုွားစိုွားကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စိုတပော်မှ မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား
၁၆၉၆

တငော်တငော်ဖ (ခ)
စှိ်းို စှိ်းို

မ

၅၇

ဦွားခမ

ော်ကို +

ခဒေါ်ခသ

ော်ွားတ ော်

၉ ဧပပီ ၂၂

၁၈ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

စစော်ခကက ခရွားစ နော်ွား

မဟ န္ယော်စဉော်ရပော်ကကော်

မဟ ခအ
ခဖမ

ော်

မဟ ခအ
မန္တခလွား

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်၊ မဟ န္ယော်စဉော်ရပော်ရှ ခနအမော်၌ ဧပပီလ ၉ ရကော်ခနို့ မနော်ွားလပို ော်ွားတ ော် ဓ ွားစ

ေမော်ွားဆီွားသ ွား သညော်။ ေမော်ွားဆီွားဖ

သရှရသညော်။ ဧပပီလ ၁၈ ရကော်ခနို့တ ော် ခဒေါ်တ ော်တ ော်ဖမ ( ) စိုွားစိုွား၏ ရိုပော်အခလ
လ ခရ ကော်စနို့ော်ပစော် ခကက

အဖေစော်

ော်ွား ရစဉော်က ခဒေါ်တ ော်တ ော်ဖမ ( ) စိုွားစိုွား၏ ခပါ ော်န္ှ ော် လကော်ကို ဓ ွားဖေ ော်ခမွှ ခကက

ော်ွား

ော်ွားကို လမော်ွားခဘွား၌

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘို ရို ော်၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ နနော်ွားခက ွားရွ ကို ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
နှောရီ နော်ို့တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ ခက ော်ရှ တပော်မ ၃၃ လကော်ခအ ကော် စစော်ခကက
စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၆၉၇

ဖဌ်းလှ

က ွား

၆၅

ဦွားဝ ော်ွားခမ

ော်

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ နနော်ွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားက လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်၍

ပပီွား အဘ ွားအို သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားခ ွားလှ၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခေ ော်၊ အသကော်

၈၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
ခဒေါ်အိုနော်ွားခရွှေတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခ ွားန္ှ ော် အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘို ရို ော်၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ နနော်ွားခက ွားရွ ကို ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
နှောရီ နော်ို့တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ ခက ော်ရှ တပော်မ ၃၃ လကော်ခအ ကော် စစော်ခကက
စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၆၉၈

ဖဇ ော်

က ွား

၃၅

ဦွားဘကကညော်

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ နနော်ွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားက လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်၍

ပပီွား အဘ ွားအို သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားခ ွားလှ၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခေ ော်၊ အသကော်

၈၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
ခဒေါ်အိုနော်ွားခရွှေတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခ ွားန္ှ ော် အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘို ရို ော်၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ နနော်ွားခက ွားရွ ကို ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
နှောရီ နော်ို့တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ ခက ော်ရှ တပော်မ ၃၃ လကော်ခအ ကော် စစော်ခကက
စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၆၉၉

ဝငော််း

မ

၈၀

ဦွားခန

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ နနော်ွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားက လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်၍

ပပီွား အဘ ွားအို သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားခ ွားလှ၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခေ ော်၊ အသကော်

၈၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
ခဒေါ်အိုနော်ွားခရွှေတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ခ ွားန္ှ ော် အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘို ရို ော်၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ နနော်ွားခက ွားရွ ကို ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
နှောရီ နော်ို့တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ ခက ော်ရှ တပော်မ ၃၃ လကော်ခအ ကော် စစော်ခကက
စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၇၀၀

ခငော်ဖဌ်း

မ

၇၂

ဦွားခအွားလနော်ွား

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ နနော်ွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားက လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်၍

ပပီွား အဘ ွားအို သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားခ ွားလှ၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခေ ော်၊ အသကော်

၈၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
ခဒေါ်အိုနော်ွားခရွှေတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခ ွားန္ှ ော် အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခရွှေဘို ရို ော်၊ ဝကော်လကော်ပမ ြို့နယော်၊ ရွ နနော်ွားခက ွားရွ ကို ဧပပီလ ၇ ရကော်ခနို့ နနကော် ၅
နှောရီ နော်ို့တ ော် အ ော်အ ွား ၁၀၀ ခက ော်ရှ တပော်မ ၃၃ လကော်ခအ ကော် စစော်ခကက
စီွားန ော်ွားဝ ော်ခရ ကော်လ
၁၇၀၁

အို ်းော် ဖရွှေ

မ

၈၄

ဦွားဘအိုနော်ွား

၇ ဧပပီ ၂၂

၇ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ နနော်ွားခက ွားရွ

ဝကော်လကော်

စစော်ကို ော်ွား

မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော်ဖ

ော်ွားက လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော်ပစော် တော်၍

ပပီွား အဘ ွားအို သိုွားဦွားန္ှ ော် အမ ွားသ ွား န္ှစော်ဦွားကို မီွားရှုြို့သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ော်ွား ရသူမ ွားမှ အသကော် ၆၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ဦွားခ ွားလှ၊ အသကော် ၃၅ န္ှစော်အရွယော်ရှ ကိုခေ ော်၊ အသကော်

၈၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်ဝ ော်ွား၊ အသကော် ၇၂ န္ှစော်အရွယော်ရှ ခဒေါ်
ခဒေါ်အိုနော်ွားခရွှေတိုို့ဖေစော်ခကက

ော်ခ ွားန္ှ ော် အသကော် ၈၄ န္ှစော်အရွယော်ရှ

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ ခည

ော်လှခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဧပပီလ ၂၀

ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားန္ှ ော် ညခနပို ော်ွားတ ော် မီွားရှုြို့ ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား ကိုခနမ ွားဦွားကို ေမော်ွားဆီွားက လကော်ဖပနော်ကက ွားတိုပော်၍
၁၇၀၂

ဖ

ှိ ်းဦ်း

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဧပပီ ၂၂

၂၀ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခည

ော်လှခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက
အဖ

ွားခက ွားရွ သိုို့ စစော်ခရှ

ေမော်ွားဆီွား

ရဖ

ော်ွားဖေစော်ခကက

ော်ရနော်အတကော်ပိုို့ခဆ

ော်ွား သရှရသညော်။ ကိုခနမ ွားဦွားသညော် ၎ ော်ွား၏မသ ွားစိုအ ွား
ော် ပပီွား ဖပနော်လ စဉော် က ော်ွားပိုနော်ွားန္ှ ော်ခတြို့က

ော်ွား သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဧပပီလ ၁၉
၁၇၀၃

နိုစှိ ော်

မ

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ

မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၇၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်န္ိုစနော်န္ှ ော် အေိုွားတစော်ဦွားတိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ဒီပယ ော်ွားပမ ြို့နယော်၊ မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ ကို အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ ဧပပီလ ၁၉
၁၇၀၄

အ ညော်စစ
ံို ော််းဆ

က ွား

၇၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၉ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ

မူွား တ ော်ွားခက ွားရွ

ဒီပယ ော်ွား

စစော်ကို ော်ွား

ရကော်ခနို့တ ော် ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား အသကော် ၇၀ အရွယော်ရှ ခဒေါ်န္ိုစနော်န္ှ ော် အေိုွားတစော်ဦွားတိုို့ကို ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၀၅

တငော်ဖေ

က ွား

၄၈

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၀၆

လှစ်းှိို

က ွား

၃၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၀၇

က ွား

ထွ ်းော် ဦ်း

၄၃

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၀၈

သကော်ဖအ ငော်

က ွား

၃၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၀၉

ှိ ်းဖထွ်း

က ွား

၂၇

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၁၀

က ွား

ဝငော််းနှိင
ို ော်

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၁၆ ဧပပီ ၂၂

၁၉ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၁၁

က ွား

ဗထူ်း

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဧပပီ ၂၂

၂၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၁၂

ေှိို်းဖဖ

ငော်

က ွား

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဧပပီ ၂၂

၂၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ဧပပီလ ၁၆ ရကော်ခနို့တ ော် ရှမော်ွားဖပညော်နယော်၊ ရွ

ပမ ြို့နယော်၊ ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ မှ ရွ သ ွား ခဖ

ကော်ဦွားကို

ဖပညော်သူူ့က ကယော်ခရွားတပော်ေြို့ဝ ော်မ ွား (PDF) ဟို စပော်စက အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ ေမော်ွားဆီွား ပပီွား ဧပပီလ ၁၉
ရကော်ခနို့တ ော် သတော်ဖေတော် ခကက
၁၇၁၃

က ွား

လှရင
ွှေ ော်

၅၀

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၀ ဧပပီ ၂၂

၂၂ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ပရ ော်ွားခတ

ော်ခက ွားရွ

ရွ

ရှမော်ွား

ကိုသကော်ခအ

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွားခဖ

ော်၊ ကိုမ ွားခထွားန္ှ ော် ဦွားဝ ော်ွားန္ို ော်တိုို့ဖေစော်ခကက

သတော်ဖေတော် ပပီွားခနှောကော် ရွ သ ွား သိုွားဦွားဖေစော်ခသ ဦွားဗထူွား၊ ဦွားေိုွားခဖပ
သတော်ဖေတော် ခကက

ကော်ဦွားမှ ဦွားတ ော်ခေ၊ ကိုလှစိုွား၊ ဦွားထနော်ွားဦွား၊

ော်ွား သရှရသညော်။ အဆိုပါရွ သ ွား ခဖ

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခည
၁၇၁၄

က ွား

ဝငော််းဦ်း

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဧပပီ ၂၂

၂၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခည

ော်ရ ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ဖက ော် ငော််းလွငော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဧပပီ ၂၂

၂၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ခည

ော်ရ ော်ွားခက ွားရွ

ခပါကော်

မခကွား

ဦွားဝ ော်ွားဦွားန္ှ ော် ဦွားခက ော်မ ော်ွားလ ော်တိုို့ကို အနီွားကပော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဝငော််းဖ ငေ့ော်

က ွား

အမညော်စိုစမော်ွားဆ

၂၃ ဧပပီ ၂၂

၂၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

အ ော်ွားမခက ွားရွ

ခ

ော်ွားဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ော်ရ ော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား
ဦွားဝ ော်ွားဦွားန္ှ ော် ဦွားခက ော်မ ော်ွားလ ော်တိုို့ကို အနီွားကပော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခ
၁၇၁၆

ော်ရ ော်ွားခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မှ လကော်နကော်ကကီွားမ ွားဖေ ော် ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခဒသ ရွ သ ွား

ဧပပီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် မခကွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊ ခပါကော်ပမ ြို့နယော်၊ ခည
၁၇၁၅

ကော်ဦွားကို

ော်န္ှ ော် ဦွားလှရွှေ ော်တိုို့ကိုလညော်ွား ထပော်မ

ော်ွားဦွားပမ ြို့နယော်၊ အ ော်ွားမခက ွားရွ ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်မ ွားမှ လကော်နကော်ကကီွား၊လကော်နကော် ယော်မ ွားဖေ ော် ပစော် တော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား
ခဒသ ရွ သ ွား ဦွားဝ ော်ွားဖမ ော်ကို ပစော်သတော် ခကက

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
ေနီွားဖေစော်သူ ခဒေါ်

၊ ဦွား

ော်ွား သရှရသညော်။

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော်မှ စနော်ဝ ော်ွားဝ ော်ွား လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်ပို ော်ရှ ော် ဦွား
ော်ခမ

ော်ခမ

ော်သနော်ွားန္ှ ော်

ော်သနော်ွား၏ မယ ွားညီအစော်ကိုဖေစော်သူ ဦွားတ ော် တိုို့ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏လကော်ခအ ကော် ခသွားခသ ကော်အေြို့က ဧပပီလ ၂၄ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား သညော်။
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ဧပပီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဦွား
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လေကော်ရညော်
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စ

ဆို ော်ပို ော်ရှ ော်

ေူွားခရ

ော်ဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော်

ော်ခမ

ော်သနော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွား ရရှထ ွားခသ ခဒေါ်
သရှရသညော်။ ဦွားတ ော်၏ရိုပော်အခလ

ော်ခမ

ရပော်ခက ွားဥကက တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား ဦွားတ ော်မှ မဟ ခအ

ေနီွားဖေစော်သူ ခဒေါ်

၊ ဦွား

ကိုလညော်ွား အသကော်ရှ ော်လ ကော်ခတြို့ရှ ခကက

ော်သနော်ွားမှ NLD ပါတီ၏

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော်

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်မှ NLD ပါတီဝ ော် တစော်ဦွား ဖေစော်သညော်။

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော်မှ စနော်ဝ ော်ွားဝ ော်ွား လကော်ေကော်ရညော်ဆို ော်ပို ော်ရှ ော် ဦွား
ော်ခမ

ော်ွား

ော်ွားကိုမူ ကမော်ွားနှောွားလမော်ွားရှ စပယော်တနော်ေိုွားနညော်ွား အမော်ရ အနီွားတ ော်

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှ သညော်။ ဦွား

မန္တခလွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊

ော်ွားကို ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ဓ ွားဒဏော်ရ ၊

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော် NLD ပါတီရိုွားခရှြို့တ ော် ခတြို့ရှ ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊

ော်ခမ

ော်သနော်ွားန္ှ ော်

ော်သနော်ွား၏ မယ ွားညီအစော်ကိုဖေစော်သူ ဦွားတ ော် တိုို့ကို

အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏လကော်ခအ ကော် ခသွားခသ ကော်အေြို့က ဧပပီလ ၂၄ ရကော်ခနို့ ညပို ော်ွားတ ော် ေမော်ွားဆီွား သညော်။
ဧပပီလ ၂၅ ရကော်ခနို့ နနကော်ပို ော်ွားတ ော် ဦွား
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ေူွားခရ

ော်ဒဏော်ရ မ ွားန္ှ ော်

ော်ခမ

ော်သနော်ွား၏ ရိုပော်အခလ

ော်ွားကို ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊ ဓ ွားဒဏော်ရ ၊

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော် NLD ပါတီရိုွားခရှြို့တ ော် ခတြို့ရှ ပပီွား ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ခသနတော်ဒဏော်ရ ၊

လညော်ပ ော်ွားန္ှ ော် ဦွားခ ါ ော်ွားတ ော် ဓ ွားဒဏော်ရ မ ွား ရရှထ ွားခသ ခဒေါ်
သရှရသညော်။ ဦွားတ ော်၏ရိုပော်အခလ

ကိုလညော်ွား အသကော်ရှ ော်လ ကော်ခတြို့ရှ ခကက

ော်ွားကိုမူ ကမော်ွားနှောွားလမော်ွားရှ စပယော်တနော်ေိုွားနညော်ွား အမော်ရ အနီွားတ ော်

ခသနတော်ဒဏော်ရ မ ွားဖေ ော် ခတြို့ရှ သညော်။ ဦွား

ော်ခမ

ရပော်ခက ွားဥကက တစော်ဦွားဖေစော်ပပီွား ဦွားတ ော်မှ မဟ ခအ

ော်သနော်ွားမှ NLD ပါတီ၏

မော်ွားခအွားသ စပမ ြို့နယော်

ော်ခဖမပမ ြို့နယော်မှ NLD ပါတီဝ ော် တစော်ဦွား ဖေစော်သညော်။

ော်ွား

ဧပပီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ PDF အခယ
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၂၃ ဧပပီ ၂၂

၂၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ သ ရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ယူရနော် ဖပနော်လ သညော် ကိုခအ
ထိုို့ဖပ ော် ဓ ွားစ

ော်ခဆ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ရွ သ ခက ွားရွ ကို

ော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခနအမော်ရှပစစညော်ွားမ ွားကို

ော်န္ို ော်စိုွားကို ခနှောကော်ခက ဘကော်မှ ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အဖေစော် ေမော်ွားဆီွားထ ွားသူ ကိုပ မော်ွားခက ော်ကိုလညော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား

သရှရသညော်။

ဧပပီလ ၂၃ ရကော်ခနို့ နနကော်အခစ ပို ော်ွားတ ော် စစော်ကို ော်ွားတို ော်ွားခဒသကကီွား၊
အကကမော်ွားေကော်စစော်အိုပော်စို၏တပော်သ ွားမ ွားမှ PDF အခယ
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ပငှိ ော််းဖက ော်

က ွား
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၂၃ ဧပပီ ၂၂

အရပော်သ ွား

ခက ွားရွ အတ ော်ွား

ရွ သ ရွ

ော်ဦွား

စစော်ကို ော်ွား

ယူရနော် ဖပနော်လ သညော် ကိုခအ
ထိုို့ဖပ ော် ဓ ွားစ
သရှရသညော်။
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ော်ခဆ

ော်ဦွားပမ ြို့နယော်၊ ရွ သ ခက ွားရွ ကို

ော်က ဝ ော်ခရ ကော်စီွားန ော်ွား ပပီွား ခနအမော်ရှပစစညော်ွားမ ွားကို

ော်န္ို ော်စိုွားကို ခနှောကော်ခက ဘကော်မှ ခသနတော်ဖေ ော် ပစော်သတော် ခကက

ော်ွား သရှရသညော်။

အဖေစော် ေမော်ွားဆီွားထ ွားသူ ကိုပ မော်ွားခက ော်ကိုလညော်ွား ညှဉော်ွားပနော်ွားန္ှပော်စကော် ပပီွားခနှောကော် သတော်ဖေတော် ခကက

ော်ွား

