ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးျဖစ္စU္A ေပၚ ထိခက
ို ေ
္ စသည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိးု က်ဳိးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား
A ဖြ႔A
ဲ စည္ း
စU္

ေသဆုံးစာရင္း

ေန႔စဲြ

တုိက္ပျဲြ ဖစ္ပာြ းရာ ေဒသ
Aဖြ႔A
ဲ စည္း

Aဖြ႔ဲ Aစည္း

၁

1-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၂

4-Mar-18 KNU

NMSP

၃

4-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

၄

4-Mar-18 KNU

NMSP

၅

5-Mar-18 KNU

တပ္မေတာ္

၆

5-Mar-18 KNU

တပ္မေတာ္

လက္နက္ကုိင္
တA န္းျပည္နယ္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊

လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္
လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္
လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ

၉

5-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

ကခ်င္ ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕A နီ း

၁၀

6-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

ကခ်င္ ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕A နီ း

၁၁

6-Mar-18 KNU

တပ္မေတာ္

၁၄

7-Mar-18 KNU

တပ္မေတာ္

၁၅

8-Mar-18

တပ္မေတာ္

မ

ကေလး

စုစုေ ပါင္ း Aိမ္ေ ထာင္စု

က်ား

မ

ကေလး

ျပည္တင
ြ ္း/ျပည္ပ

လူUီးေရစုစု ေပါင္ း

ကူညီမႈ ရွိ /မရွိ

ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈတန္
ဖိုး(သို႔)ပ်က္စီးမႈ

စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္
လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္

လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္

လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္
လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္

သတင္ းA ရင္းA ျမစ္

A ေျခA ေန

၁

Data
ထည့္သြင္းသူ

Data
ျပင္ဆင္

မွတ္ခ်က္

ျဖည္ ့စြက္သူ

TNLA News

RFA
RFA
eleven news

ႏွီးပေဒါေက်းရြာ

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္

က်ား

မြ န္ျပည္နယ္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္

တပ္မေတာ္

တပ္မေတာ္

စုစုေ ပါင္း လက္နက္ကိင
ု ္

ကခ်င္ ျပည္နယ္ တႏုိင္းၿမိဳ႕A နီ း

5-Mar-18 KNU

6-Mar-18 KNU

ကေလး

A လယ္ခန္႔ ေက်းရြာ A နီးတြင္

5-Mar-18 KNU

7-Mar-18 KNU

မ

တနသၤာရီ းတုိင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္

၈

၁၂

က်ား

၅

မန္ပုံေက်းရြာ A နီး

၇

၁၃

စစ္ေ ဘးေရွာင္

ဒဏ္ရ ာရစာရင္း

မွတ္ခ်က္

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

RFA

RFA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

VOA
JMC

လယ္မူပ ေလာ တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ
စစ္ဆင္ေ ရး လမ္းေဖာက္
မု ိင္းေခါင္း KBC စစ္ေ ရွာင္းစခန္းႏွင့္
မု ိင္းေခါင္း ကက္သလစ္ စစ္ ေရွာင္
စခန္းေနသူ

၁၆

8-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၁၇

8-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

ေက်းရြာ ၈ ရြာ စစ္ ေဘးေရွာင္

၂၀၀၀

VOA+KIC news

၂

eleven news

ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္

နမၼတူျမိဳ႕နယ္ ပန္ ေလာ့ ေက်းရြာ ႏွင့္

Mizzima+TNLA

နာဆုိင ္ေက်းရြာA ၾကား

တေA ာင္းျပည္နယ္၊ နန္ခ မ္းၿမိဳ႕နယ္၊
မန္းဆက္ေ က်းရြာ
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊

၁၈

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၁၉

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၀

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စံေက်းရြာ A နီး

၂၁

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ခု ိငင္ေက်းရြာA နီ း

၂၂

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၃

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၄

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၅

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၆

10-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

ေတာဖဲေ က်းရြာA နီး

ေက်းရြာ ၂ ရြာမွ
လူ ၅၀၀

IDP စခန္းေနသူမ်ားကုိ တပ္မွ
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သာြ းၿပ ီး

ထုတ္ျပန္ခ်က္

လက္န က္ႀကီး ၄ လုံး
တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္၊ ၂ လုံး

၁

၁

TNLA

ရြာထဲက်၊ ၂ လုံးရြာA ျပင္က်
RCSS မွ တစ္Uီးဒဏ္ရာရ

၁

TNLA News + 7 daydaily

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA News

ရံ ၀္နံင္ေ က်းရြာA ထက္
လက္န က္ႏ ွင့္ A ေလာင္း ၃
ေလာင္ း RCSS ထံမွ

၃

၃၂၄

TNLA News+DVB

သိမ္ းဆည္ရမိ
TNLA

ေက်ာ္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ေတာဖယ္ေက်းရြာ

TNLA

A ထက္

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ဂါင္မာ ေက်းရြာ

TNLA

ေA ာက္ဖက္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA

ေနာင္ကန္ေက်းရြာA နီး
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရံ၀္နံင္ ေက်းရြာA နီး

TNLA

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ လွံင္ က်ာ္မဲ၊

TNLA

A ရာပ္ပါင္ေ ထာည္
SSPP/SSA မွ

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ႏွင္ ့ ေက်ာက္မဲ
၂၇

10-Mar-18

ႏြားကားကုိပ စ္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကား ပင္တိန္A ုပ္စု

၂၈

11-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၂၉

11-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၀

11-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

လြယ္လန္းလမ္းခြဲ

၃၁

11-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၂

12-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၃၃

12-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၄

12-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၅

12-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၆

12-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၃၇

12-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

ဆပ္ေၾကးမေပးေသာေၾကာင့္
ပစ္ခတ္သည္ဟု သတင္းမ်ား

၁

၁

၁

TNLA News

ထြက္ေပၚေသာ္လည္း
A တည္မျပဳႏုိင္ေသး

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ

၃၀၀

A ထက္

BNI

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ေတာဖယ္ႏွင့္

TNLA

ၾကက္ေသေက်းရြာၾကား
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ေတာဖယ္ႏွင့္

TNLA

ၾကက္ေသေက်းရြာၾကား
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA

ေနာင္ကန္ေက်းရြာA နီး

မန္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ပ တ္ေက်းရြာ A နီး

TNLA

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္A ၾကား

၄၇၈

နားဆုိင္းေက်းရြာ၊ ပန္ေလာေက်းရြာ

Irrawaddy news

TNLA

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊
ေတာ္ဖယ္ေ က်းရြာ A ထက္
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA

ေလာည္ေပေက်းရြာA နီ း

TNLA

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပါင္ ႏႈတ္ေက်းရြာ A နီး

TNLA
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ဂါင္မာ ေက်းရြာ
ေA ာက္ဖက္
လက္န က္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ လူ

၃၈

13-Mar-18

တပ္မေတာ္

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊
လြယ္ေျပးေက်းရြာA တြင္း

၃၉

13-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၅

၅ Uီး၊ ေနA ိမ္ႏွင္ ့ ဆုိလာျပား

Marnagar News

ပ်က္စီး

TNLA

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ
A ထက္
ညေနဘက္ သတင္းစု တင္

၄၀

13-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၁

13-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၂

14-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ေတာဖယ္ေက်းရြာ ေနA ိမ္း ၆ လုံး မီ းေလာင္ ၂
Uီးေသ ၃ Uီးဒဏ္ရာရ

၂

၃

Aမ
ိ ္ ၆ လုံး
မီးေလာင္

TNLA News, Mizzima

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ေပင္ေထာည္ေ က်းရြာ
A နီး
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ တုိက္ပဲြ ၆ ႀကိမ္ း တေန႔
A နီး

တည္းျဖစ္

TNLA News

ရြာ ၆ ရြာေျပာင္း

တပ္မေတာ္မွ
တားျမစ္နယ္ေျမA တြင္း
၀င္ေရာက္ JMC A ဖြဲ ႔မွ
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ ႐ုိင္၊
၄၃

15-Mar-18 KNU

တပ္မေတာ္

ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခ ဲြ ၀ါသုိးခုိ နဲ႔
မယ္ထီခ ီးရြာၾကား

လာေရာက္တာျမစ္ေသာ္လည္း
မရဘဲ

DVB

ခ်U္းကပ္လာေသာေၾကာင့္
ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပာြ း၊
စစ္ေဘေရွာင္ရာြ ၁၄
ရြာထိရွိ လာ

၄၄

15-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၅

16-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၆

16-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၇

16-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၈

16-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၄၉

17-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၅၀

17-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၅၁

18-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၅၂

19-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၅၃

19-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၅၄

20-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ
A ထက္
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္
ေတာ့ဖယ္ရာြ ၾကား

ေသဆုံးမႈရွိ ၊ ေနA ိမ္မ်ား
မီးရႈိဳ႕မႈ ရွိေသာ္လည္း

Irrawaddy news

A တည္မျပဳႏုိင္ေ သး
လူ ၂၀၀ ခန္႔ ပိတ္မိေ နေသး

၂၄၀

Marnagar News

၁၉၂

Marnagar News

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္
ေတာ့ဖယ္ရာြ ၾကား
မု ိင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘံန္ကႅါင္ေ က်းရြာ
A နီး
မု ိင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘံန္ကႅါင္ေ က်းရြာ
A နီး
တA န္းၿပည္နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊
နားဆိုင္းေက်းရြာA နီး

တပ္ရ င္း(၅၈၆)ႏွင့္ တပ္မေတာ္
ခလရ (၃၄၂)တို႔ ႏွင္ ့

၁

တုိက္ပဲြ ျဖစ္

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ

TNLA

A နီး
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ

TNLA

ေစတီေဟာင္း A နီး
ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕နယ္၊ ခြန္ေ ကာ္ေက်းရြာ

TNLA

A ထက္
နမၼတူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေပင္ ေထာည္

TNLA

ေက်းရြာ A နီး
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကူေက်းရြာ A နီ း

TNLA
ေသးဆုံး ဒဏ္ရာရမႈ

၅၅

20-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကူေက်းရြာ A နီ း

သတင္ းမရေသး တပ္မေတာ္မွ

TNLA

RCSS ဘက္မွ ၀င္တုိက္ေပး
RCSS ႏွင့္ TNLA
တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပာြ းစU္
၅၆

20-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ကူေက်းရြာ A နီ း

တပ္မေတာ္မွ RCSS ဘက္မ ွ

TNLA

ရဟက္ယာU္ျဖင့္
၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္
တပ္မေတာ္ စစ္စခန္း ၃ ခု မွ၊
တA န္းျပည္နယ္၊
၅၇

21-Mar-18 TNLA

တပ္မေတာ္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ပန္ကတ
ြ ္၊ မန္႔ငို င္၊
ဆန္ေ ဆေက်းရြားA တြင္း

TNLA ရြာသုံးရြာသုိ႔
လက္န က္ႀကီးျဖင့္ A ႀကိမ္ ၂၀

TNLA

ခန္႔ တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပာြ းျခင္း မရွိ ပဲ
ပစ္ခ တ္။ ေသးဆုံး ဒဏ္ရာ
ရမႈ ရွိ မရွိ သတင္ းမရေသး။

တA န္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၁)
၅၈

23-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

နယ္ေ ျမ ၊နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊

TNLA

ဝါေယာ့ေက်းရြာA နီး
တA န္းၿပည္နယ္၊ တပ္မဟာ (၆)
နယ္ေ ျမ၊ လားရိႈးၿမိဳ႕နယ္၊

၅၉

23-Mar-18 TNLA

RCSS/SSA

၆၀

23-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

၆၁

24-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

ရွ မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မု န္ေဘာ္၊

၆၂

24-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

A ေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ Namtau

၆၃

24-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

၆၄

27-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

TNLA

ထန္းေခါင္ (ထာန္ေခါဝ္)ေက်းရြာ
ဂိ တ္A နီ း
ရွ မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မု န္ေဘာ္၊

Kachin News

Lasham ေက်းရြာA နီး

BNI

Lasham ေက်းရြာA နီး
၁၀၅ မုိင္ကုန္သယ
ြ ္ေရး ဇု န္
ေက်းရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းA လြန္
တာမုိးညဲၿမိဳ႕ A ေရွ႕ဘက္ Hpagum

လမ္းမေပၚရွိ Hkalum ေက်းရြာA နီး

ေထာင္စု လမ္းမႀကီး၊ သီေ ပါ-

31-Mar-18

BNI

ေက်ရြာA နီ း
ရွ မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မူ ဆယ္- မုံကုိ

မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္
၆၅

BNI

KIA မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား
စီးလာေသာ ကားကုိ မု ိင္းျဖင္ ့

BNI

ေဖာက္ခဲြ
ႏြားကားA ား ျပစ္ခ တ္ ကား
ဒရု ိင္ဘာ ေသဆုံး၊ ၂

လား႐ိႈ ိးၾကား သီေပါၿမိဳ႕နယ္ကုန္း

ေယာက္မွ ပုံးေန၍

သာေက်းရြာA နီး

လြတ္ေ ျမာက္

၁

7 day

တာမိုးညဲျမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ Nam
၆၆

31-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

၆၇

31-Mar-18 KIA

တပ္မေတာ္

Gan Hka ေခ်ာင္ း ႏွင့္ Lung Wai

တုိက္ပဲြ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပာြ း

Kachin news

ၾကား ေတာင္ကု န္းေပၚ
တာမိုးညဲျမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ Nam
Gan Hka ေခ်ာင္ း ႏွင့္ Lung Wai

တုိက္ပဲြ ၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပာြ း

Kachin news

ၾကား ေတာင္ကု န္းေပၚ
တုိက္ပဲြ စုစုေပါင္း ၆၇ ႀကိမ္

၁၄

၁

၀

၁၂

၂

၀

၀

၀

၀

၀

၃၅၃၄

၂၀၁၈ မတ္လ A တြင္း စုစု ေပါင္း တုိက္ပဲြ ၆၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပာြ းခဲၿပီး က်ား ၁၄ Uီး မ ၁ Uီး စု စုေပါင္ ၁၅ Uီး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရ စာရင္းမွာ က်ား ၁၂ Uီ း မ ၂ Uီး စုစုေပါင္း ၁၄ ဒဏ္ရ ာရရွိခ့သ
ဲ ည္။ လူUီးေရ စု စုေပါင္း ၃၅၃၄ Uီး စစ္ေ ဘးေရွာင္ ခဲ့ရသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပာြ းေသာ တုိက္ပမ
ဲြ ်ား ေၾကာင့္ A နီးA နားရွိ ရြာေပါင္း ၁၆ ရြာ A ထိ စစ္ ေဘးေရွာင္ခ့ရ
ဲ သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္ စစ္ေဘးေရွာင္Uီးေရမွာ တုိးလာျခင္းမရွိပဲ ပထမ ရြ
ာ ၈ ရြာမွ စစ္ေ ဘးေရွာင္ စာရင္းA တုိင္း စစ္ေဘးေရွာင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိ သည္။

KIA
TNLA
KNU
NMSP
RCSS

10
42
11
2
35

KIO/KIA
KIO/KIA

တပ္
တပ္မ
မေတာ္
ေတာ္

၁၀
၁၀ ႀကိ
ႀကိမ
မ္ ္

TNLA
TNLA

တပ္
တပ္မ
မေတာ္
ေတာ္

၇
၇ ႀကိ
ႀကိမ
မ္ ္

KNU/KNLA

တပ္
တပ္မ
မေတာ္
ေတာ္

၉
၉ ႀကိ
ႀကိမ
မ္ ္

TNLA

RCSS/SSA

၃၅ ႀကိမ ္

KNU

NMSP

၂ ႀကိမ ္

၁

5-Mar-18

၂

6-Mar-18

ထူးျခားျဖစ္စ U္

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ပန္လ ေက်းရြာ မုိင္းတစ္လုံးေပါက္ကဲြ
လက္လုပ္မုိင္ း
တစ္လုံး
ေပါက္ကဲြ
မေပါက္ကဲြ

၁

Marnagar News

သႏၷီ ရွမ္းျပည္ေ ျမာက္ပု ိင္း
လာရွဴိးခရုိင္

လက္လုပ္မု ိင္း တစ္လုံး

ရဲ စခန္းA ေနာက္ေျမာက္ဘက္

ေပါက္ကဲြ

MOI

သုႆ န္ေဟာင္း A နီး
သႏၷီ ရွမ္းျပည္ေ ျမာက္ပု ိင္း

၃

6-Mar-18

၄

9-Mar-18 KIA

၅

10-Mar-18 KIA

တႏုိင ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိင္ခ န
ြ ္ေ က်းရြာ

၆

12-Mar-18

၀ု ိင္းပတ္ေ က်းရြာႏွင့္ ပိန္းကုိင္

တစ္လုံး ေတြ႔ရွိ

4

လာရွဴိးခရုိင္

မေပါက္ကဲြ တစ္လုံး ေတြ႔ရွိ

MOI

ရဲ စခန္းA ေနာက္ေျမာက္ဘက္
တႏုိင ္း မုိင္ခန
ြ ္ ေက်းရြာ (မုိင္ းနင္ းမိ)
ေျခေထာက္ တစ္ဖက္ျပတ္

မုိင္းေထာင္

၁

တပ္မေတာ္ သတင္ းစU္

တုိက္မု ိင္း

၂

တပ္မေတာ္ သတင္ းစU္

တုိက္မုိင္း

၁

တပ္မေတာ္ သတင္ းစU္

ရွ မ္းေျမာက္၊ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္၊
ေက်းရြာၾကား
စစ္ကုိင္းတုိင္ းေဒသႀကီး ကသာခရုိင္
၇

12-Mar-18

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္
A လယ္ေတာေက်းရြာ ဖူးပြင္ ့ေ၀
ေဘာဒါေဆာင္

လက္လုပ္မု ိင္း ၆ လုံးေထာင္
တစ္လုံး ေပါက္ကဲြ

Eleven

ကုိေကာင္းေပး

၈

13-Mar-18

၉

14-Mar-18

၁၀

20-Mar-18

စစ္ကုိင္းတုိင္ းေဒသႀကီး ကသာၿမိဳ႕ ၆
ရပ္ကက
ြ ္၊ မုိင္းကုန ္းရပ္ကြက္
နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းဆာA ုပ္စု
ပန္ကိုင္ေက်းရြာA နီ း

ဗုံး ၂ လုံး ေတြ႔ရွိ

DVB

မုိင္းေပါက္ကဲြ

၁

Marnagar News

ေရခ်ိဳးသြားစU္
ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊
စံ ျပေက်းရြာ

လက္ပ စ္ဗုံးေတြ႔၊ ဖခင္ျဖစ္သူမွ
လႊင့္ပစ္ရ န္ေျပာ၊

၁

ရဲဇ ာနည္

လႊင္ ့ျပစ္ရန္သာြ းစU္
စနစ္တံျပဳတ္ၿပီး ေပါက္ကဲြ

ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊
၁၁

20-Mar-18

၀ါရာဇြ ပ္ေက်းရြာA ုပ္စု၊

တုိက္မု ိင္း

၁

ရဲဇ ာနည္

ရွ ဒဇ
ူ ြ ပ္ေက်းရြာေ
ထူးျခားျဖစ္စ U္၊
၁၂

22-Mar-18

တန္႔ယန္ းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ု ိးေက်းရြာ၊
ေတာင္ယာၿခံA တြင္း

ေတာင္ယာၿခံA တြင္း
A လုပ္လုပ္ေ နစU္

၁

ရဲဇ ာနည္

ေထာင္ထားသည့္
လက္လုပ္မု ိင္းေပါက္ကဲြ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္၊
၁၃

24-Mar-18

A င္ဒင္ပဲ ရုံ(နတလ)
ေက်းရြာA ေရွ႕ဘက္၊
ေမယုေတာင္ေျခ

၁၄

25-Mar-18

တA န္းျပည္နယ္၊ မုိင္းေငါ့ၿမိဳ႕နယ္ခဲြ ၊

ထူးျခားျဖစ္စ U္၊ ၿခံ ပုတ္A တြင္ း
လက္လုပ္မုိင္းတစ္လုံးေတြ႔

ရဲဇ ာနည္

ရွင္းလင္ းႏုိင္ခ ့ဲ

မုိင္းေပါက္ကဲြ

၃

TNLA

တုိက္မု ိင္း

၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ တပ္ဖဲြ ႔

မန္ေခါက္A ုပ္စု၊ ပန္မု ိေက်းရြာ
တႏုိင ္းၿမိဳ႕နယ္ မုိင္းခြန္ပယင္ းေမွာ္၏
၁၅

25-Mar-18 KIA

A ေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆ ဖာလုံခ န္႔
A ကြာ ေတာတြင္း

၁၆

25-Mar-18

၁၇

26-Mar-18

ရွ မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊

လက္ဖ က္ခ ူးရန္သာြ းသည့္

ေတာဖယ္ေ က်းရြာA နီး

A မ်ိဳးသမီး မုိင္းနင္းမိ၍ ေသဆုံး

၁

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕မွ သီေပါၿမိဳ႕A ထြက္
ေA ာ္ရီယမ္တယ္ တုိးဂိတ္A နီ

A သံမုိင္ း တစ္လုံးေပါက္ကဲြ

BNI

ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီးေပၚ

၁၈

27-Mar-18

ေက်ာက္မၿဲ မိဳ႕မွ သီေပါၿမိဳ႕A ထြက္

ရီမုမုိင္ း ၂ လုံးေပါက္ကဲြ

ေA ာ္ရီယမ္တယ္ တုိးဂိတ္A နီ

မုိင္းရွင္းလင္ းေရး လုပ ္ေနေသာ

ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီးေပၚ

၁၉

29-Mar-18

၁

BNI

၁

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေ ရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

တပ္ၾကပ္တစ္Uီး ဒဏ္ရာရ

ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ဟင္ရြ က္ခူးသြာ းရင္

ရြာသစ္ကုန္ းေက်းရြာA ုပ္စု ၊

တုိက္မု ိင္းမိ ၊ တစ္Uီးေသ

ထန္းတစ္ပင္ ေက်းရြာ ႏွင့္ ၃

တစ္Uီး ဒဏ္ရာရ၊ KIA

မု ိင္A ကြာ

ေထာင္ ေသာ မုိင္းဟုဆုိ

၁

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္
၂၀

31-Mar-18

A ုမ္မစြ မ္းေက်းရြာေတာင္ဘက္ ၄

ႏြားေက်ာင္းေနစU္ မုိင္းမိ

၁

ဖာလုံခန္ ႔A ကြာ
စု စုေပါင္း မု ိင္းေပါက္ကမ
ဲြ ႈ ႏွင ့္ မုိင္ း ေတြ႔ရွိမႈ ၂၀ ႀကိမ္

၃

၂

၀

၂၀၁၈ မတ္လ A တြင္း မုိင္ းေပါက္ကမ
ဲြ ႈႏ ွင့္ မုိင္းရွာေဖြေတြ႔ရွိမ ႈ ၂၀ ႀကိမ္ ရွိ ခ့ၿဲ ပီးိ မုိင္းေပါက္ကမ
ဲြ ႈ ျဖစ္စU္မ ်ားေၾကာင့္ က်ား ၃ Uီ း၊ မ ၂ Uီး စုစုေ ပါင္း ၅ Uီး ေသဆုံးခဲ့ၿပီ း၊ က်ား ၁၂ Uီး ကေလး ၁ Uီး စု စုေပါင္ း ၁၃ Uီး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

၁၂

၀

၁

