ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စU္A ေပၚ ထိခုက
ိ ္ေစသည့္ ပဋိပကၡမ ်ားႏွင့ ္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိးု က်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
စU္

ေန႔စြဲ

A ဖြ႔A
ဲ စည္း
Aဖြ႔A
ဲ စည္ း

Aဖြ႔ဲ Aစည္း

၁

2-May-18 SSPP

တပ္မေတာ္

၂

2-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

တုိက္ပဲြ ျဖစ္ပာြ းရာ ေဒသ

သၽွမ္ းျပည္ေ ျမာက္ပိုင္း
ေက်ာက္မၿဲ မိ ဳ႕နယ္ လြယ္ရင္တပ္ စခန္း

မွတ္ခ်က္

ေသဆုံးစာရင္း
က်ား

တပ္ဖဲြ ႔၀င္

ဒဏ္ရာရစာရင္း

မ

ကေလး

စုစ ုေပါင္း

တပ္ဖြဲ ႔၀င္

က်ား

မ

စစ္ေ ဘးေရွာင္
ကေလး

စုစုေပါင္း

Aိမ္ေထာင္ စု

က် ား

မ

ျပည္တင
ြ ္း/ျပည္ပ ပ်က္စီးဆုံးရံ ႈးမႈတန္ဖ ိုး(သို႔)ပ်

ကေလး

လူUီး ေရစုစုေပါင္း

ကူညီ မႈ ရွိ /မရွိ

က္စီး မႈ A ေျခA ေန

Data

သတင္းA ရင္းA ျမစ္

လြယ္ရင္ေတာင္သည္ ေက်ာက္မၿဲ မိဳ ႕နယ္
ေတာ့ဆန္Aု ပ္စု ႏွင့္ ၃

Pyi Htaung Su Institute

မိုင ္ခန႔္Aကြာတြင္တည္ရွိပ ါသည္။

လြယ္ရင္ေ တာင္၏
ေျမာက္ဘက္A ရပ္ရွိ

Pyi Htaung Su Institute

တA ာင္းတပ္ စခန္း
တA န္းျပည္နယ္ တပ္မ ဟာ ၂
နယ္ေျမ ေက်ာက္မၿဲ မိဳ ႕နယ္
၃

2-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

ေတာ့စန္ေက်းရြာ A နီးႏွင့္

TNLA News

ေညာင္ပန္လ A ထက္
လြယ္ယင္ ေတာင္ေ ၾကာေပၚတြင္
A ိႏ ၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ ၊
၄

3-May-18 AA

တပ္မေတာ္

ကုန္ျ ပင္႐ ာြ ေျမာက္ဖ က္(၂)

၄

ကီလမ
ို ီတာA နီး၊ကုလ
ု ားတန္ျမစ္ေၾကာ

၆

ရခုိင္တပ္မေတာ္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

င္ းA တြင ္း
၅

4-May-18 TNLA

SSPP

၆

5-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၇

5-May-18 TNLA

SSPP

၈

5-May-18 TNLA

SSPP

၉

6-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

နမၼတူၿမိဳ ႕နဲ႔ ၁၅ မိုင ္ေက်ာ္ကာြ ေဝးတဲ့

၁

မန္ဆာလုဆ
ံ ိုတ့ဲ ေက်းရြ ာနားမွာ
တနိုင္ းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၏
A ေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၆ မိုင္ခ န႔္ A ကြာ

၁

၂၀၀

Pyi Htaung Su Institute

၃၀၀

Pyi Htaung Su Institute

ကူညီေပးေရး ၀န္ထမ္းတုိက္ခုိက္ခံရ

နမၼတူၿမိဳ ႕နဲ႔ ၁၅ မိုင ္ေက်ာ္ကာြ ေဝးတဲ့

Irrawaddy

၁၅

မန္ဆာလုဆ
ံ ိုတ့ဲ ေက်းရြ ာနားမွာ

၁၁

၂

မန္ဆာA မ
ြ ္ ေက်း႐ြာ

TNLA News

တA န္ းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၅

TNLA News

နယ္ေ ျမ မူဆယ္ၿမဳိ ႕နယ္ မန္ထာရြာႏွင့္
ခုိမုန ္းရြာႀကားရွိ လြယ္ေမာ့ေတာင္

၁၀

9-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၁၁

9-May-18 AA

တပ္မေတာ္

ရွ မ္းေျမာက္ မူဆယ္ျမိ ဳ႕နယ္
တီမာေက်းရြာ

စစ္ေဘးေရွာ င္ရွိ A ေရ A တြက္ မသိရွိရ ေသး

Kachin News Group

A ိႏ ၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္၊
ကုန္ျ ပင္႐ ာြ ေျမာက္ဖ က္(၂)

၃

ကီလိုမီတာA နီး၊ကုလ
ု ားတန္ျမစ္ေ ၾကာ

၂

ရခုိင္တပ္မေတာ္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

င္ း၊"ပင္ မေခ်ာင္း"A နီး
ရွ မ္းေျမာက္ မူဆယ္ျမိ ဳ႕နယ္
၁၂

9-May-18 AA

တပ္မေတာ္

၁၃

9-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၁၄

10-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

တီးမားေက်းရြာ
ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေ ရးတပ္မေတာ္ KIA

စစ္ေဘးေရွာ င္ရွိ A ေရ A တြက္ မသိရွိရ ေသး

Kachin News Group

တပ္ ရင္း (၉) ဘက္
တပ္မ ဟာ ၅ နယ္ေျမ ကြတ္ခုိင္ၿ မိဳ ႕နယ္

TNLA News

ေရႊေ မွာ္ေ က်းရြာA နီး
တA န္ းျပည္ နယ္၊ တပ္မ ဟာ
(၁)နယ္ေျမ၊ နမၼတူၿ မိဳ႕နယ္၊

TNLA News

နာေလးေက်းရြာတြင္A နီး
ရွ မ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္ း
မု ိင္းပန္ၿ မိဳ ႕နယ္ သံလင
ြ ္ျမစ္ကူး တံတား
၁၅

10-May-18

တပ္မေတာ္

A ထက္ပုိင္းတြင ္ တည္ေဆာက္ရန္
စီ စU္ေ နသည့္ မုိင္းတုန္ေရကာတာ
လုပ္င န္းခြင္A နီး

တရုတ္လူမ်ားမ်ားသာျဖတ္သန္းခြင့္ရွိ A သက္ ၉
ႏွစ ္A ရြယ္ကေလးငယ္တစ္Uီး ဒဏ္ရာရ။

၁

စက္ေလွမ်ားကုိလည္း ပစ္ခ တ္မ ႈရွိ၊

၁

BNI

ေဒသခံမ ်ားစု ိးရိ မ္

သၽွမ္ းျပည္ေ တာင္ပိုင ္း လြိဳယ္လင္ ခရိုင ္
၁၆

11-May-18 SSPP

တပ္မေတာ္

မိုင္းရွူးၿမိဳ႕နယ္

ShanNews+VOA

ပါခီးရြာ ရဲ႕ေတာင္ဖက္မိုင္ းရွဴးျမိဳ႕ရဲ႕A ေရွ
႕ေျမာက္ဖက္(၇)မိုင္ A ကြာ
တA န္းျပည္နယ္၊ တပ္မဟာ

၁၇

12-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

(၁)နယ္ေျမ၊ မူ ဆယ္ၿမဳိ႕ - နမ့္ခမ္းၿမိဳ ႕
ကားလမ္းမ
နမ္ ့ေပၚပန္ခ မ္းတံတားA နီး

တရုတ္လူမ်ိဳး ၂ Uီးေသဆုံး၊
ေလာင္ းကစားရုံ တြင္ (မူ ဆယ္ၿမိ ဳ႕ေပၚ ေနရာ ၅ ခု

၆

၁၁

၂

၁၃

၁၆

၂

TNLA News+တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္ရုံး

17 ရက္ေန႔ ေနာက္တစ္Uီး ထပ္မ ံေသဆုးံ

မူ ဆယ္လားရိႈး ကားလမ္းမေပၚရွိ
၁၈

12-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

နမ့္ေပၚတံတား A နီးရွိ ျမန္မာစစ္တပ္

TNLA News

တပ္ စခန္း
၁၉

12-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ Laisin

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခ တ္

Kachin News Group

၂၀

12-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ Laiza

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခ တ္

Kachin News Group

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခ တ္

Kachin News Group

၂၁

12-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

Mai Ja Yang
KIA တပ္မ ဟာ(၂) ပတ္ဝန္းက်င္၊

၂၂

13-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၂၃

14-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၂၄

14-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၂၅

14-May-18 AA

တပ္မေတာ္

၂၆

14-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

တပ္မ ဟာ ၂ Eရိယာ A နီးတ၀ုိက

၂၇

14-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

KIA တပ္ရ င္း႒ာနခ်ဳပ္

၂၈

14-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၂၉

14-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၃၀

15-May-18

တပ္မေတာ္

ဒလိုင္ဘမ
ြ ္( DaLang Bum)

A ျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း တုိက္ပျဲြ ဖစ္ပာြ းမႈရွိ

Nothern Allience

တပ္မ ဟာ၆ A ေျခစိုက္ရာ

VOA

မူ ဆယ္ၿမိ ဳ႔A ေရွ႔ဖ က္ မုန္ းကိုးေဒသ
နမ့္ဖတ္ကာ ႏွင့္ မူဆယ္လမ္းမေပၚရွိ

သတင္ းA တည္ ျပဳရန္လုိ

နမ့္A မ
ြ ္ေက်းရြာ နား

Ye Lin Aung (မီးသတင္းA ကုန္သိရန္ )

ကုလားတန္ျ မစ္ A ေရွ႕ဖက္ကမ္း၊

A ိႏ ၵိယနယ္စပ္သုိ႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား

ကုန္ျ ပင္ရ ာြ A နီး

က်ေရာက္ေပါက္ကဲြ

KIA တပ္ရ င္း(၂၀)

မုိးမခ

AA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
Nothern Allience

ေလယာU္ျ ဖင့္ ဗုံး ၂ ႀကိမ္က်ဲ ခ်

Nothern Allience

တပ္ရင္း ၂၀ ေနရာA ား KIA မွ လက္လႊတ္ခ့ရ
ဲ

Nothern Allience

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုန ္းဂ်ီးခ႐ို င္၊ မန္ပင္း(

Nothern Allience

Man Pyin)
နာဂကိုယ္ပိုင္A ု ပ္ခ်ဳပ္ခြင္ ့ရေဒသ၊

တပ္တြင္းပစ္ ခတ္မႈ

၄

၅

DVB

နန္းယြန္ းၿမိဳ ႕နယ္ရွိ ေျခလ်င္တပ္ရ င္းမွာ
၃၁

15-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၃၂

15-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၃၃

15-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၃၄

15-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၃၅

15-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

တA န္ းTNLA

Nothern Allience

တပ္မ ဟာ(၅)ပတ္ဝန္ းက်င္
တA န္ းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၅
နယ္ေ ျမ ကြတ္ခုိင ္ၿမိဳ႕နယ္

Nothern Allience

မန္ပုိင ္ေက်းရြာ A နီး
တA န္ းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၅
နယ္ေ ျမ ကြတ္ခုိင ္ၿမိဳ႕နယ္

Nothern Allience

မန္ပုိင ္ေက်းရြာ A နီး

၃၆

15-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

၃၇

15-May-18 NAB

တပ္မေတာ္

၃၈

15-May-18 NAB

တပ္မေတာ္

၃၉

15-May-18 NAB

တပ္မေတာ္

၄၀

16-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၄၁

16-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

ဖားကန္႔

က်ဆုးံ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိ ေသာ္လည္း စာရင္း မရရွိ

ဟူးေကာင္းခ႐ို င္၊ KIA တပ္ရင္း(၁၄)
A င္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္၌ KIA
တပ္မ ဟာ(၁)၊ ရင္ း(၄)ႏွ
KIA တပ္မ ဟာ(၆) ပတ္ဝန္းက်င္၊
မူ စယ္ၿမိဳ ႕နယ္ မို င္းကိုး
မူ ဆယ္-ကြတ္ခိုင္ကားလမ္းနံ ေဘး

Nothern Allience

ပယင္းေမွာ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ျပစ္ခတ္

Nothern Allience

A က်A ဆုးံ ရွိ

Nothern Allience

KIA+MNDAA

Nothern Allience

TNLA+MNDAA

Nothern Allience

"ထန္ဖာဘြမ္ " Htanhpa Bum A နီး
ကြတ္ခုိင္ၿ မိဳ႕နယ္ မန္ပုိင္ ေက်းရြာA နီး

TNLA+MNDAA

Nothern Allience

တA န္ းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၁
နယ္ေ ျမ ကြတ္ခိုင ္ၿမိဳ႕နယ္

Nothern Allience

လြယ္ခမ
ြ ္ေ က်းရြာႏွင ့္
ဟိုေမာေက်းရြာၾကား
တပ္မေတာ္ စခန္းကုိ လက္နက္ႀကီျ ဖင္ ့ ပစ္
ကြတ္ခုိင္ၿ မိဳ ႕

စခန္းေရွ႕ လမ္းမႀကီးေပၚ က်ေရာက္ ေပါက္ကဲြ

ကုိေ က်ာ္Uီး AAPP

တပ္ဘက္မွ ျပန္လည္ပ စ္ခတ္
ခ်င္းျပည္န ယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊
၄၂

17-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

ရွ င္မဒိန ္ေက်းရြာ A ုပ္စ ု

၆၀

RFA

ကူေခ်ာင္ းဖ်ားေက်းရြာ A နီး

တA န္းျပည္နယ္ တပ္မ ဟာ ၅
နယ္ေျမ တာမုိညဲ ၿမိဳ ႕နယ္ခဲြ
၄၃

18-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၄၄

18-May-18 AA

တပ္မေတာ္

တကၠႏုိင္ေ က်းရြ ာႏွင္ ့

TNLA News

ေရွာက္ကိင
ု ္ေက်းရြာ ၾကား
ေရွာ က္ကုိင္ေ က်းရြာA ထက္
တုိက္ပျဲြ ဖစ္ပာြ းရာေနရ မသိရ ေသး

Irrawaddy news

တA န္ းျပည္ နယ္၊ တပ္မ ဟာ ၁
၄၅

19-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၄၆

19-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

၄၇

20-May-18 AA

တပ္မေတာ္

နယ္ေ ျမ၊ နမ့္ခ မ္းၿမဳိ႕နယ္၊

TNLA News

ဖားပ်ံ(ဖာပဲန္)ေက်းရြာေA ာက္
တပ္မ ဟာ (၅)နယ္ေ ျမ၊

TNLA News

ကြတ္ခုိင္ၿ မဳိ႕နယ္၊ ေရႊေ မာ္ရ ာြ A နီး
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္န ယ္စပ္ မုိင္တုိင္ း A မွ တ္ ဒဏ္ရာရစာရင္း မသိရ ေသး တပ္ မေတာ္သား ၃
၆၃ ႏွင္ ့ ၆၄ A ၾကား

Uီး စစ္သုံပန္းA ျဖစ္ ဖမ္းစီးခံ ထားရ

၁၀

ရခုိင္တပ္မေတာ္ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး

တA န္ းျပည္ နယ္ တပ္မဟာ ၁
၄၈

22-May-18 TNLA

တပ္မေတာ္

နယ္ေ ျမ နမၼတူၿ မိဳ ႕ နာလင္ းေက်းရြာႏွင ့္

TNLA NEWS

ပန္ဝ ါေက်းရြာၾကား
မုိင္းခြ န္ေက်းရြာ A ုပ္ စုသည္ မု ိင္းကုိင ္ၿမိ ဳ႕
A ေရွ႕ဘက္ရွိ နမ့္တန
ိ ္းေခ်ာင္း၏
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို င္း
၄၉

22-May-18 RCSS

တပ္မေတာ္

A ေရွ ႕ဘက္ကမ္းတြင္ရွိ ၿပီး

မိုင ္းကုိင္ၿ မိဳ ႕နယ္

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္စပ္တြင္လည္း

မု ိင္းခြန္ေ က်းရြာA နီးတြင ္

တည္ရွိေ နေၾကာင္း၊ ေက်းသီးၿမိဳ ႕နယ္သည္
ရွမ ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/ SSA)
A ေျခစုိက္ရာ ေဒသလည္းျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရ သည္။

kachinnews

Data

ထည့္သြင္း

ျပင္ဆင္

သူ

ျဖည့္စြ က္သူ

မွ တ္ခ်က္

Kahtan Yang ေက်းရြာ ဖုန္း microwave ေတာင္
၅၀

27-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

Lai Nawng Hku (လိင
ု ္ေႏွာင္းခူး)

စခန္ း မွ Lai Nawng Hku (လိုင္ေ ႏွာင္ းခူး)

kachinnews

ဘက္ကို လက္နက္ၾကီး ၂ ၾကိမ ္ ပစ္ခတ္ခ ့ၿဲ ပီး ၁လုံး
ေက်းရြာ ရပ္ကက
ြ ္ ၁ လူသာြ းလမ္းေပၚ က်
မိုးေကာင္းၿမိဳ ့နယ္ Namsheng Bum

မိုးေကာင္းၿမိဳ ့န ယ္ Namsheng Bum
၅၁

27-May-18 KIA

တပ္မေတာ္

(နန္ဟိုင္းေတာင္ ) ႏွင့္ Hka San Bum

(နန္ဟိုင ္းေတာင္) ႏွင ့္ Hka San Bum (စီတုံေတာင္) ဘက္ကို ေဆာင္းခါးေက်းရြ ာA နီး
(စီတုံေတာင္ )

kachinnews

Laika Galai (စာပို႔) စခန္း မွ လက္နက္ႀကီး
A ၾကိမ ္ မ်ားစြာ ပစ္
42

TNLA

၁၈ ၾကိမ ္

21

တပ္မေတာ္

၁၆ ႀကိမ ္

16

AA

တပ္မေတာ္

၆ ႀကိမ္

6

NAB

တပ္မေတာ္

KIA

တပ္မေတာ္

၃ ႀကိမ္

3

SSPP

တပ္မေတာ္

၂ ႀကိမ္

2

RCSS

တပ္မေတာ္

၁ ႀကိမ္

1

TNLA

SSPP

၃ ႀကိမ္

2

တပ္တြင္းပစ္ခတ္မႈ

12

2

0

0

37

19

3

1

0

0

0

0

0

560

၁ ႀကိမ္

A ျပစ္မ့ဲ ျပည္သူA ား တပ္ မေတာ္မွ ပစ္ခတ္မႈ ၁ ႀကိမ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ႕၊
၁

3-May-18

မို င္ခန
ြ ္ေက်းရြာ ေ၏ေတာင္ဘက္ ၃

၂

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

မို င္ခန္႔ A ကြာသို႔

၂

4-May-18

ေက်ာက္မၿဲ မိ ဳ႕နယ္ မုိင္းလံုၿမိဳ ႕နယ္ခဲြ
လြယ္ခမ္းေက်းရြာ A ုပ္စ ု

ထိခုိက္မႈ မရွိ

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ပါလင္ေက်းရြ ာ ႏွင့္ ၁၀ မုိင္ခ န္႔A ကြာ
ဇနီးသည္ႏ ွင့္ A တူ ေတာင္ယာမွ
ေက်ာက္မၿဲ မိ ဳ႕နယ္ မုိင္းလံုၿမိဳ ႕နယ္ခဲြ
၃

6-May-18

လြယ္ခမ္းေက်းရြာ A ုပ္စ ု
ပါလင္ေက်းရြ ာ ႏွင့္ ၁၀ မုိင္ခ န္႔A ကြာ

ျပန္လာခ်ိန္ျ ဖစ္ပာြ း ဇနီးသည္ ႏွင့္
လွမ္းေသာေၾကာင့္ ထိခုိက္မႈ မရွိ ေဒသခံ မ်ား
ထိခုိက္မႈ ပထမUီးဆုးံ A ႀကိမ္ ျဖစ္၊ TNLA တုိ႔

၁

Mar Na Gar News

၁

တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေ ရးUီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ေထာင္ထားေသာမုိင္းဟုဆုိ။ TNLA မွ
ဆန္တစ္ပိုင ္းႏွင့္ ေငြ ၃ သိန ္း ေထာက္ပံ့

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတးီ ၿမိဳ႕၊
၄

10-May-18

လမ္းခြေ က်း ရြာေန
ေရA ားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုဝန္းက်င္A နီး
ႏြား ေပ်ာက္၍ရွာေဖြစU္
စက္႐ံ ု၏ေတာင္ဘက္ ၁ မိုင္ ခန္႔A ကြာ

၅

10-May-18

ဖားကန္႔ၿ မိဳ ႕နယ္၊ ေဘာဇဒီးေက်းရြ ာေ

၆

10-May-18

တႏုိင္ းၿမိဳ႕၊ မုိင္ခ န
ြ ္ေ က်းရြ ာေ၏

၁

တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေ ရးUီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ေက်းရြ ာA နီးရွိ U႐ုေခ်ာင္းA တြင္း

၁

တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေ ရးUီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

A ေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၁ မုိင္ခဲြ ခန္ ႔A ကြာ

ရွ မ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း)၊
၇

12-May-18

မူ ဆယ္ၿမိ ဳ႕၊ ဟုိနားရပ္ကက
ြ ္ရွိ

မေပါက္ကေ
ဲြ သး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ေရႊဆင္မင္း စားေသာက္ဆုိင္ေနာက္
ကားလမ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္ ႔ထားေသာ
ေမာ္ေတာ္ဆင
ို ္ကယ္၌
မူ ဆယ္ၿမိ ဳ႕နယ္၊ မုိင ္းယုေ က်းရြ ာ
၈

12-May-18

(၁ဝ၅မုိင ္)၏ ေျမာက္ဘက္

12-May-18

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မန္ကန္ ေက်းရြာA ု ပ္စု

မေပါက္ကေ
ဲြ သး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

က်င္ စန္းေက်ာ့ လမ္းဆံုA နီး

၉

မန္ကန္ေ က်းရြာ

လက္ဖက္ခူးA ၿပီး တဲ A တြင္း နားေနခ်ိန္

၄

တဲA တြင္း ေထာင္ထားေသာ မုိင ္းေပါက္ကဲြ

Mar Na Gar News

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊
၁၀

13-May-18

မု ိင္ခန
ြ ္ေက်းရြာ ေတာင္ဘက္ ၃

မေပါက္ကေ
ဲြ သး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

မု ိင္ခန္႔A ကြာ
၁၁

15-May-18

၁၂

15-May-18

၁၃

22-May-18

၁၄

26-May-18

မု ိးေကာင္း-ထုိပူးA ၾကား မုိင ္တုိင္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

၆၆၂ တံတား
မရမ္းနဲ႔ နမၼတီးၾကား မု ိင္တုိင္ ၆၉၆
မု ိင္တုိင္ ၆၉၅

မုိင ္းရွင္းရထား တစ္စ င္း ပ်က္စီး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿ မိဳ ႕နယ္၊
ဆည္ဇင္းေက်းရြာ၏

၁

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

၁

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

A ေရွ႕ ေျမာက္ဘက္ ၄ မုိင ္ခန္ ႔A ကြာ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ ႕နယ္၊
၁

ဆားေမွာ ္ေက်းရြာေ၏
A ေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၈ မိုင္ခ န္႔A ကြာ
ေဒသA ေခၚ ဘန္ဂ်ယ္ေ ခ်ာင္း

၁၅

30-May-18

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿ မိဳ ႕နယ္၊
ကာမုိင ္းၿမိဳ ႕ရွိ စံျပေက်းရြာေက်းရြာ၏

သတင္ းေနာက္က်

1

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

A ေရွ႕ဘက္ ၄ မုိင္ခ န္႔A ကြာ

၁၆

31-May-18

ရွ မ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊
ကြတ္ခိုင္ၿ မိဳ႕နယ္၊ နမ့္ပ ါခ်ီး ေက်းရြာ၏

သတင္ းေနာက္က်

1

သတင္ းေနာက္က်

1

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

A ေရွ႕ဘက္ မီတာ ၂ဝဝဝ ခန္႔A ကြာ
ကခ်င္ျပည္နယ္၊
31-May-18

မိုးညႇင ္းၿမိဳ ႕နယ္၊မို င္းေနာင္ေ က်းရြာ၏A

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ရုံး

ေနာက္ဘက္ ၂ မု ိင္ ခန္႔A ကြာ
0

3

0

0

0

0

9

4

0

0

0

0

0

0

0

0

