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ရန္ကုန္၊

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ

owif;
rSwfpk

လူငယ္အခ်ိဳ႕က

အာဆီယံအစည္းအေဝး၏

ထုတ္ျပန္ခ်က္

(၅)ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ (၁)
မတရား ဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပး

ပ။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း။ ျပင္ဦးလြင္-သံုး

ႏွိပ္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ရန္၊ (၄)အၾကမ္းဖက္

မႈျဖစ္ပြားၿပီး တဦးေသဆုံးကာ တဦး ဒဏ္ရာ

ပုသိမ္ၿမိဳ႕။ ေပါင္ၿမိဳ႕။ ကခ်င္ျပည္နယ္-ျမစ္

စစ္အုပ္စုကို အေရးယူရန္ (၅) ဖက္ဒရယ္

ရရွိခဲ့ ဟုသိရ။

ႀကီးနား တို႔၌ လူမဲ့သပိတ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္

•

အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက ေနအိမ္အတြင္းသို႔

•

ရန္ကုန္-ေတာင္ဒဂုံ၊ တာေမြ၊ စမ္းေခ်ာင္း၊

စသည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါ စာရြက္မ်ား ကိုင္

ဧည့္စာရင္းစစ္မည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ သ

သန္လ်င္။ မိုးကုတ္။ ပဲခူး-ေက်ာက္တံခါး

ေဆာင္ကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾက။

တင္းစာဆရာမ မတူးတူးသာႏွင့္ မိသားစု

ၿမိဳ႕နယ္- ပဲႏြယ္ကုန္း။ လြိဳင္ေကာ္၊ ေနာင္

စစ္ကိုင္း၊ ယင္းမာပင္ရွိ သေျပေအးေက်းရြာ

ဝင္ စုစုေပါင္း ေလးဦးကို ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့

ယား (က) ရပ္ကြက္ တို႔၌ ေပ်ာက္ၾကား

အၾကမ္းဖက္

ဟုသိရ။
•

သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

ရန္ကုန္-ေျမာက္ဒဂုံ ၄၃ ရပ္ကြက္၊ ဖိုးရာဇာ

•

မႏၲေလး။ ပခုကၠဴ။ ထားဝယ္-နည္းပညာ၊

နင္းမႈကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္၊ ေန႔လယ္က ျပဳ

လမ္းႏွင့္ ဇြဲကပင္လမ္းဘက္တြင္ အၾကမ္း

ပညာေရးႏွင့္

လုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္အား

ဖက္စစ္အုပ္စုက အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္

ၿမိဳ႕နယ္- ကေျမာကင္းႏွင့္ နခံေတာေက်းရြာ

ဖ်က္ဆီးကာ ပညာ ဒါန ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း

ေနအိမ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈမ်ား

အုပ္စုမ်ား။ တနသၤာရီ-ေမာင္းမကန္ေက်းရြာ

တြင္ သုံးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ အလုံး ၂၀ ကို

ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး သုံးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား

ႏွင့္ သျဗာေက်းရြာ တို႔၌ အာ႐ုဏ္ဦးသပိတ္  

သိမ္းယူသြားသည္ဟု သိရ။

တစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရဟု သိရ။

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

စစ္ကိုင္း၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ သီတ
ဂူေဆး႐ုံႏွင့္

ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္႐ုံးတို႔တြင္

•

ပူတာအိုခရိုင္၊ ေခါင္လန္ဖူး (ဌာေန) ျပည္သူ႔

•

ေဒသခံမ်ား။

ေလာင္းလုံ

မိတၳီလာ။ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕။ မုံရြာၿမိဳ႕။ ေလာင္း

ည

စစ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ မပူးေပါင္း

လုံ။ ဖားကန္႔-ဆိုင္းေတာင္ရြာ။ မိုးေကာင္း

အခ်ိန္၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူထိခိုက္မႈ

ဘဲ NUG အစိုးရႏွင့္သာ လက္တြဲပူးေပါင္း

ၿမိဳ႕တို႔၌ ဆိုင္ကယ္သပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက။

တစုံတရာမရွိဟု သိရ။

ပါဝင္ရန္

ျပည္တကၠသိုလ္ေရွ႕၌ ေန႔လယ္ႏွစ္နာရီခန္႔

အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုခဲ့။

ကေလး။ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္စု

တြင္ ေပါက္ကြဲမႈ တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္

•

ရဝမ္အမ်ိဳးသားမ်ား

မဟာမိတ္

•

ျပင္ဦးလြင္။

ပုဂံ။

မတၱရာၿမိဳ႕။

ေရႊဘို။

ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ပင္မသပိတ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ သ

ေက်းရြာ။ ဘုတလင္။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕။ ထား

မႈမရွိဟုသိရ။

ပိတ္ တို႔ကို စစ္အုပ္စုက ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား

ဝယ္ေတာင္ပိုင္းေက်းရြာမ်ား။ မုဒံု။ နမၼတီး

ေန႔လယ္ (၂) နာရီခန္႔က အင္းစိန္၊ ေပါက္

ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး

ၿမိဳ႕။ ဖားကန္႔၊ တာမခန္ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ေဟာင္

ေတာဝကားမွတ္တိုင္အနီး ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္

လမ္းေဘးရွိ ဆိုင္ကယ္မ်ားကိုပါ လုယက္

ပါးသပိတ္စစ္ေၾကာင္း။ ဟိုပင္ၿမိဳ႕။ သီေပါ

သိမ္းဆည္းခဲ့ၾကဟု သိရ။

ၿမိဳ႕။ မႏၲေလး-တပ္ေပါင္းစုသပိတ္၊ သံဃာ့

ရန္ကုန္၊ သာေကတ အ.ထ.က (၃) ႏွင့္

သမဂၢသပိတ္ စသျဖင့္ ၿမိဳ႕အသီးသီး၌ လူ

ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္

ေရႊျပည္သာ အ.ထ.က (၁)။ ျမင္းၿခံရွိ ေဒ

အင္အား ရာခ်ီေသာ သပိတ္ စစ္ေၾကာင္း

(၆)ရပ္ကြက္၊ ဇိနသုခဘုရား ပရဝဏ္ အ

သခံမ်ားက ၿမိဳ႕အဝင္ဆိုင္းဘုတ္၊ အေဝး

ႀကီးမ်ား ခ်ီတက္၍ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾကဟု

တြင္းရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ ညေန ေလးနာရီ

ေျပးယာဥ္ဝင္းဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ လဝက ခရိုင္

သိရ။

အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ အနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္
ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္မႈမရွိဟုသိရ။
•

ရန္ကုန္-သာေကတ၊ လိႈင္၊ ေတာင္ဥကၠလာ
ေတာင္ရြာ။ ပဲခူး-ဒိုက္ဦး။ ေတာင္ငူ။ ဖ်ာပုံ။

စစ္အုပ္စုက ဒုတိယအႀကိမ္ ဝင္ေရာက္စီး

•

•

ခန္႔တြင္ ရဲႏွင့္စစ္သား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအား

•

မတိတ္ ေဆးသပိတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့။

အထည္ေဖာ္ရန္၊ (၃)လူသားမဆန္သည့္ ဖိ

တပ္မေတာ္အသစ္

•

က(၇) တို႔၌ ေဆးအနီမ်ား ပတ္ျဖန္း၍ ေသြး

ဧၿပီလ (၂၅) ရက္၊ ၂၀၂၁

ရန္၊ (၂)ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္

•

ဦးစီး႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား။ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ အ.ထ.

•

&if;jrpf-acwfopf?{&m0wD? rZösdr rS

ppf
uRef
ynm
a&;
tvdk
r&Sd

azazmf0g&D(1)&ufrSpNyD;
{NyDv(25)&uftxd
usqHk;olOD;a&
- 751 OD;
( uav;i,f 50 OD;yg0if )
tzrf;qD;cH&olOD;a&
- 4473 OD;
0&rf;xkwfcH&olOD;a&
- 1159 OD;
&if;jrpf-atatyDyDrS

ဧၿပီ (၂၅) ရက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
ေသြးမတိတ္ေဆးသပိတ္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္
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