
လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေန�၊ ၂၀၂၂ ခု�ှစ်။

စစ်ကုိင်းတုိင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်
ေကျးရွာ (၁၉)ရွာအား

စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက်
မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခ့ဲမ�များ

(၁)



အဓိကကျေသာအချက်အလက်များ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ြပစ်မ�ကျ�းလွန်သူ

တပ်မ(၇၇)လက်ေအာက်ခံ ရန်ကုန်တုိင်း ေမှာ်ဘီအေြခစုိက် ေြခြမန်တပ်ရင်း (ခမရ-၇၀၁)

အမှတ်(၁၀) စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမ�ဌ�နချ�ပ် လက်ေအာက်ခံ ေမာ်လုိက် အေြခစုိက် (ခမရ-၃၆၄)

ကျ�းလွန်ခံရသူများ

အတည်ြပ��ုိင်ခ့ဲေသာ ေသဆုံးသူများ

၁. ကိုညီေထွး အသက် (၃၀)�ှစ်
၂. ကိုတ�ုတ်�ကီး အသက် (၄၀)�ှစ ်
၃. ဦးချစ်ေလး အသက်(၇၀)�ှစ်
၄. ေဒ�ပိုင် အသက်(၈၀)�ှစ် (မျက်စိမြမင်သူ)
၅. အမည်မသိ

ြပည်သူပုိင်ပစ�ည်းဆုံး�ံ�းမ�

အိမ်ေြခစုစုေပါင်း (၂၀၇၀)လံုး�ှင့် ရာွပေ◌ါင်း( ၁၉)ရာွ
မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရ။

(၂)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ

တာတိုင်ရာွမှ ၁၅ ဦး 
ေရ�ဘို�မိ��နယ်၊ သပွတ်ေတာရာွမှ ၁၁ ဦး
ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် အင်ပင်ရာွမှ ဘုန်း�ကီး ၁ပါး 
မူး�ိုးကုန်းရာွမှ ၁ ဦး
နများရာွမှ ၇ ဦး

စုစုေပါင်း ြပည်သူ (၃၀)ဦး ဖမ်းဆီးခံထားရ

ကျား မ အမည်မသိ

၃ ၁ ၁

(၃၀-၄၀) �ှစ် (၇၀-၈၀) �ှစ်

၁

အမည်မသိ

၂ ၂



ြဖစ်စ�် လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ဒီဇင်ဘာလ (၁) မှ (၁၂) ရက်ေန�ထိ၊ ၂၀၂၂။

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်ေန�မှ ဒီဇင်ဘာာလ(၁၂)ရက်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း
ေဒသ�ကီး၊ ဒီပဲယင်း�မိ�� နယ်၊ မူးြမစ်ကမ်းတစ်ေလ�ာက်ရှိ ေကျးရာွ (၁၈)ရာွ�ှင့်
ေရဦး�မိ��နယ်ရှိ ေကျးရာွတစ်ရာွအပါအဝင် စုစုေပါင်း (၁၉)ရာွကို အ�ကမ်းဖက်
စစ်ေကာင်စီတပ်က စစ်ေ�ကာင်းထိုး ဝင်ေရာက်၍ အိမ်ေြခ ၂၀၇၀ေကျာ် ကို မီး�ိ��
ဖျက်ဆီးခဲ့�က�ပီး၊ ေဒသခံ ြပည်သူ (၃)ဦး လည်း သတ်ြဖတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်ေန� မှစတင်၍ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်အတွင်းသို�
တပ်မ(၇၇)လက်ေအာက်ခံ ရန်ကုန်တိုင်း ေမှာ်ဘီအေြခစိုက် ေြခြမန်တပ်ရင်း
(ခမရ-၇၀၁)န�ှင့် အမှတ်(၁၀) စစ်ဆင်ေရးကွပ်ကဲမ�ဌ�နချ�ပ် လက်ေအာက်ခံ
ေမာ်လိုက် အေြခစိုက် (ခမရ-၃၆၄)တို� ပူးေပါင်း၍ အင်အား ၁၅၀ ေကျာ်ြဖင့်
စစ်ေ�ကာင်း�ှစ်ေ�ကာင်းခွဲ၍ တရာွဝင် တရာွထွက် စီးနင်းမ�များ ြပ�လုပ်ခဲ့ြခင်း
ြဖစ်သည်။ 
မီး�ိ��ခံရသည့် ရာွများမှာ ေပျာ်ဘွယ်၊ မဲအိုး၊ ေညာင်�ကီးကုန်း၊ လက်ယက်ကုန်း၊ မူး
ခံတွင်း၊ ေညာင်လှ၊ ကံကုန်း၊ ဝဲ�ကီး၊ သေြပသာ၊ �ံုးသာ၊ နများ၊ ယဥ်ေကျး၊ မူး�ိုး
ကုန်း၊ ဘန�်ေဘွး၊ အင်ပင်၊ ကုန်းတဲ၊ ကုန်း�ကီး၊ ေပါက်ရင်း�ှင့် ေချာင်းေပါက်ရာွတို�
ြဖစ်သည်။ စစ်ေကာင်စီစစ်ေ�ကာင်းသည် ေကျးရာွများ မီး�ိ��သည့်အခါ
အသွားအြပန်ြဖတ်၍ အ�ကိမ်�ကိမ်မီး�ိ�� ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။
ထို�အြပင် ေဒသခံြပည်သူ (၃၀)ကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့�ပီး၊ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများမှာ
တာတိုင်ရာွမှ ၁၅ ဦး၊ ေရ�ဘို�မိ��နယ်၊ သပွတ်ေတာရာွမှ ၁၁ ဦး၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်
အင်ပင်ရာွမှ ဘုန်း�ကီး ၁ပါး၊ မူး�ိုးကုန်းရာွမှ ၁ ဦး၊ နများရာွမှ ၇ ဦးတို�ြဖစ်ေ�ကာင်း
သိရသည်။ စစ်ေကာင်စီ စစ်ေ�ကာင်းထိုးရာ တေလ�ာက်တွင် အထုတ်အပိုးများ
သယ်ေဆာင်ေပးေနရေ�ကာင်း ေဒသခံများထံမှ သိရသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၁၊ ၂၀၂၂။

အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ�ဝင်များသည် ေပျာ်ဘွယ်ရာွကို စစ်ေ�ကာင်းထိုး
ဝင်ေရာက်ခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၂၃)အိမ်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။ ေပျာ်ဘွယ်ရာွ�ှင့်
ကပ်လျက်ရှိသည့် ေရဦး�မိ��နယ်၊ မစိုးရိမ်ရာွရှိ ေနအိမ်(၅)လံုး မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရ
သည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၃၊ ၂၀၂၂။ ေညာင်လှရာွ

ေညာင်လှရာွကို စီးနင်းဝင်ေရာက်၍ ေနအိမ်များကို မီး�ိ�� ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။
မီး�ိ�းဖျက်ဆီးမ�ေ�ကာင့် ေညာင်လှရာွအတွင်းရှိ ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်ေကျာင်း
�ှင့် ေနအိမ် (၁၉၀)ဝန်းကျင်ခန�် မီးေလာင် ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ 

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ ေပျာ်ဘွယ်ရာွ �ှင့်မစိုးရိမ်ရာွ၊ ေရဦး�မိ��နယ်

ကံကုန်းရာွ

အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များသည် ကံကုန်းရာွကို ဝင်ေရာက် စီးနင်းခဲ့�ပီး
ေနအိမ်များကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသြဖင့်  ေနအိမ် (၁၅)လံုး မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ရ
သည်။ 

(၃)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 



ဒီဇင်ဘာလ ၄၊ ၂၀၂၂။

နများရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီ တပ်များ ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ ေနအိမ်များ
ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�များ ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်ေန�တွင်လည်း ထက်
မံမီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ စုစုေပါင်းေနအိမ် (၄၁၈)လံုး ပျက်စီး ဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။

နများရာွ

ယဥ်ေကျးရာွ

အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များသည်ယဥ်ေကျးရာွကို ဆက်လက် မီး�ိ��
ဖျက်ဆီးခဲ့ရာ ေနအိမ် (၁၆)လံုး�ှင့် ယဥ်ေကျးေတာရ ဘုန်း�ကီးေကျာင်း တစ်
ေကျာင်း မီးေလာင် ပျက်စီး ဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ 

မူး�ိုးကုန်းရာွ

ထို�ေနာက် ဆက်လက်၍ မူး�ိုးကုန်းရာွကို ဝင်ေရာက်စီးနင်း၍ မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ�
များ လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ အိမ်ေြခ (၄၀၀)ဝန်းကျင်ရှိသည့် မူး�ိုးကုန်းရာွကို
အ�ကိမ်�ကိမ် ြဖတ်သန်း၍ မီး�ိ��ဖျက်ဆီးမ� (၃)�ကိမ်တိုင် ြပ�လုပ်ခဲ့�ပီး၊ ေနအိမ်
(၁၀၂)လံုး�ှင့် ဘုန်း�ကီးေကျာင်းတစ်ေကျာင်း ပျက်စီးဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။
ဘုန်း�ကီးေကျာင်းကို မီးတင်�ိ��ခဲ့သည့်အတွက် �ှစ်ထပ်အုတ်�ိုးေကျာင်း
အပါအဝင်ေကျာင်းတွင်းရှိ ေရှးေဟာင်း �ုပ်ပွားေတာ်များ၊ ေရှးေဟာင်းဗီ�ိုများ၊
သာသနိကပစ�ည်းများ အား လံုး ဆံုး�ံ�းခဲ့ရသည်။ 

ဒီဇင်ဘာလ ၅၊ ၂၀၂၂။

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ ဘန�်ေဘွးရာွကို အ�ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက်
စီးနင်းခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၁၂)အိမ်ကို မီး�ိ��ဖျက်စီးခဲ့�ကသည်။

ဘန�်ေဘွးရာွ

ဒီကုန်း�ကီးရာွ

ဆက်လက်၍ အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ သည် ဒီပဲယင်း�မိ�� နယ်အတွင်း
ရှိ ကုန်း�ကီးရာွကို ဝင်ေရာက်ခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၁၂)အိမ်ကို မီး�ိ��ဖျက်စီးခဲ့�ကသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၂၂။

အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များသည် ဒီပဲယင်း �မိ��နယ်၊ အင်ပင်ေကျးရာွကို
စစ်ေ�ကာင်းထိုးဝင်ေရာက်ခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၂၅၀)ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ 

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ အင်ပင်ရာွ

ကုန်းတဲရာွ

အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များသည် တွင် ဆက်လက်၍ ကုန်းတဲရာွ ကို ဝင်
ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီးေနအိမ်များကို မီး�ိ��ခဲ့သလို ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက် ေန�
တွင် လည်း ထပ်မံမီး�ိ��ရာ စုစုေပါင်း ေနအိမ် (၇၅)အိမ်ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီး ခံခဲ့
�ကရသည်။ 

(၄)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

ြဖစ်စ�် လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။



ဒီဇင်ဘာလ ၉၊ ၂၀၂၂။

ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်ေန�က ဝင်ေရာက်ဖျက်ဆီးခဲ့ေသာ မူး�ိုးကုန်းရာွေကျးရာွအတွင်း
ထပ်မံဝင်ေရာက်၍ မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ပီး ေဒသခံ(၃)ဦးကိုလည်း သတ်ြဖတ်ခဲ့
သည်။ ကိုညီေထွး အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်ခန�်မှာလည်း အသတ်ခံခဲ့ရ�ပီး
အသက်(၇၀)�ှစ်အရွယ် ဦးချစ်ေလးသည် ဦးေခါင်းတွင် ေသနတ်ဒဏ်ရာြဖင့်
ေနအိမ် အတွင်းမီး�ိ�ခံရကာ ေသဆံုးလျက်၊ အသက်(၈၀)�ှစ်အရွယ် မျက်စိမ
ြမင်သည့် ေဒ�ပိုင်သည်လည်း မီးေလာင်ေသဆံုးေန သည်ကို ေတွ�ရှိခဲ့ရသည်။
ကျန်တစ်ဦးသည် မီးေလာင်မ�ေ�ကာင့် မည်သူ မည်ဝါခွဲြခား၍ မရဘဲ �ုပ်
အေလာင်းသာ ကိုသာ ေတွ�ရှိခဲ့သည်။

မူး�ိုးကုန်းရာွ

�ံုးသာရာွ

�ံုးသာရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ်ေ�ကာင်း ထိုးလာ
ခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၂၅)လံုးခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။ 

သေြပသာရာွ

သေြပသာရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ် ေ�ကာင်းထိုး
လာခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၂၅)အိမ်ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။

ဝဲ�ကီးရာွ

 ဝဲ�ကီးရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးလာ
ခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၈၅)အိမ်ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။

မှ�းခံတွင်းရာွ

မှ�းခံတွင်းရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ် ေ�ကာင်းထိုး
လာခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၁၆၄)အိမ်ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။

ေပါက်ရင်းရာွ

 ေပါက်ရင်းရာွကို အ�ကမ်းဖက်စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ် ေ�ကာင်း
ထိုးလာခဲ့�ပီး ေနအိမ် (၁၂)အိမ်ခန�်ကို မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။ အသက်( ၄၀)
အရွယ်ကိုတ�ုတ်�ကီးဆိုသူမှာလည်းသတ်ြဖတ်ခံရေ�ကာင်း သိရှိရသည်။

ဒီဇင်ဘာလ ၁၀၊ ၂၀၂၂။

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ လက်ယက်ကုန်းရာွကို အ�ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်
ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီး ေနအိမ်(၁၈၆)အိမ် မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။

လက်ယက်ကုန်းရာွ

ေညာင်�ကီးကုန်းရာွ

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ ေညာင်�ကီးကုန်းရာွကို အ�ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်
ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီး ေနအိမ်(၆၆)အိမ် မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ မဲအိုးရာွ

၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်ေန�တွင် ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ မဲအိုးရာွကို
အ�ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီး
ေနအိမ်(၈၄)အိမ် မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။ 

ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ ေချာင်းေပါက်ရာွ

 ၂၀၂၂ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်ေန�တွင် ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်၊ ေချာင်းေပါက်ရာွ
ကို အ�ကမ်းဖက် စစ်ေကာင်စီတပ်များ ဝင်ေရာက် စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီး
ေနအိမ်(၃၂)အိမ် မီး�ိ��ဖျက်ဆီးခဲ့�ကသည်။ 
အဆိုပါ စစ်ေကာင်စီတပ်ဖွဲ�ဝင်များသည် ဒီပဲယင်း�မိ��နယ်အတွင်းရှိ ေကျးရာွ
များကို ၁၂ ရက်�ကာ စစ်ေ�ကာင်းထိုးခဲ့�ပီးေနာက် ေရဦး�မိ��နယ်သို� ေရာက်ရှိေန
�ပီး၊  ယင်းမာပင်�မိ��နယ်အတွင်းရှိ မိဿာရာွကို ဆက်လက် စစ်ေ�ကာင်းထိုး မီး�ိ��
ေနခဲ့သည်။

(၅)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

ြဖစ်စ�် လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။



(၆)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

စာရင်းအင်းများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ေသဆုံးသူများ

စဥ◌်             အမည်                  လိင်        အသက်                ေသဆုံးရသည့်အေ�ကာင်းအရင်း                  ေကျးရွာ      

၁

ဦးချစ်ေလး ကျား ၇၀ ဦးေခါင်းတွင်ေသနတ်ဒဏ်ရာြဖင့်မီးေလာင်လျက်ေသဆံုး မူး�ိုးကုန်း၂

ေဒ�ပိုင်(မျက်စိမြမင်သူ) မ ၈၀ မီးေလာင်ေသဆံုးေနြခင်း မူး�ိုးကုန်း

၃

ကိုညီေထွး ကျား ၃၀ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း မူး�ိုးကုန်း၄

အမည်မသိ - - မီးေလာင်ေသဆံုးေနြခင်း မူး�ိုးကုန်း၅

ကိုတ�ုတ်�ကီး ကျား ၄၀ သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း ေပါက်ရင်းရာွ



(၇)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

အင်ပင်ရွာမှ မီး�ိ��ခံရသည့် ေနအိမ်များ ပျက်စီးခ့ဲရမ� အေြခအေနများ

အင်ပင်ရွာမီး�ိ��ခံရမ� အေြခအေန
 

အင်ပင်ရွာမှ မီး�ိ��ခံရသည့် ေနအိမ်များ
 



(၈)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

နများရွာမှမီး�ိ��ခံရသည့် ေနအိမ်များ နများရွာကုိ မီး�ိ���ပီးေနာက် ေတွ�ရသည့် အေြခအေန
 



(၉)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

ေညာင်လှရွာ မီး�ိ��ခံရသည့်အတွက် ပျက်စီးဆုံး�ံ�းမ� အေြခအေနများ

ေညာင်လှရွာမီး�ိ��ဖျက်ဆီးခံရမ�ေ�ကာင့်
ပျက်စီးဆုံး�ံ�းမ�များ

ေညာင်လှရွာမီး�ိ��ဖျက်ဆီးခံရမ�ေ�ကာင့် 
ပျက်စီးဆုံး�ံ�းမ�များ

 



(၁၀)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

မဲအုိးရွာ မီး�ိ��ခံရသည့် ပျက်စီးဆုံး�ံ�းမ�များ
 

မီးေလာင်ေသဆုံးေနသည့် �ုပ်အေလာင်း



(၁၁)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

မူး�ုိးကုန်းရွာမှ မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲရသည့် �ှစ်ထပ်အုတ်တုိက်ဘုန်း�ကီးေကျာင်းအတွင်းမှ ဗုဒ��ုပ်ပွားေတာ်များ�ှင့် သာသနိကပစ�ည်းများ

မူး�ုိးကုန်းရွာမှ မီးေလာင်ပျက်စီးခ့ဲရသည့် �ှစ်ထပ်အုတ်တုိက်ဘုန်း�ကီးေကျာင်း
 



(၁၂)စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်း�မိ��နယ် ေကျးရာွ (၁၉)ရာွအား စစ်ေ�ကာင်းထုိးဝင်ေရာက် မီး�ိ��ဖျက်ဆီး သတ်ြဖတ်ခဲ့မ�များ 

မှတ်တမ်းဓာတ်ပံုများ လူ�အခွင့်အေရးဆိုင်ရာဝန်�ကီးဌ�နမှ တင်ြပသည်။

မူး�ုိးကုန်းရွာ �ှစ်ထပ်အုတ်တုိက်ဘုန်း�ကီးေကျာင်းအတွင်းပုိင်း မီးေလာင်ပျက်စီးမ�များ
 

မူး�ုိးကုန်းရွာ �ှစ်ထပ်အုတ်တုိက်ဘုန်း�ကီးေကျာင်း 
အတွင်းပုိင်း မီးေလာင်ပျက်စီးမ�များ

 


