လိ ဝှက်

တ တ
ု ် ငုိ င် ံ ကူမင်း မိ Best Business Terminal Beauty Hotel တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့် PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ စစ်ေဒသမှ း
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Li Qing Dai တို ေတွ ဆုေံ ဆွးေ ွးစဥ် (၂၁-၁၁-၂၀၀၈)

တ တ
ု ် ငုိ င် ံ ကူမင်း မိ Best Business Terminal Beauty Hotel တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယ် အဖွဲ အား
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Li Qing Dai က ဂုဏ်ြပ ညစာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၂၁-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

တ တ
ု ် ငုိ င် ံ ကူမင်း မိ Best Business Terminal Beauty Hotel တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ဝင်များ
ဂုဏ်ြပ ညစာ သုးံ ေဆာင်ေနစဥ် (၂၁-၁၁-၂၀၀၈)

PRCံ ေပကျင်းအပ
ြ ည်ြပည်ဆငုိ ရ
် ာေလဆိပတ
် ငွ ် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား PLA (FAO)မှ
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Jia Xiaoning က လိက
ု ပ် ါပို ေဆာင် တ်ဆက်စဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ကိရ
ု းီ ယားဒီမက
ုိ ရက်တစ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ (DPRK) ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
ပံ ယမ်းေလဆိပ်

ကိရ
ု းီ ယားဒီမက
ုိ ရက်တစ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ (DPRK) ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
ပံ ယမ်းေလဆိပသ
် ုိ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
ေရာက်ရစိှ ဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဧည့်သည်ေတာ် ဗိုလ်ချ ပ် ကးီ သူရေရမန်းဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယ်
အဖွဲ အား KPA Defence Industry Deputy Minister Mr. Kim Tok II ငှ ့်
တာဝန်ရှိသူများက ပံ းယမ်းေလဆိပတ
် ငွ ် လာေရာက် ကိ ဆိစု ဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

ကိရ
ု းီ ယားဒီမက
ုိ ရက်တစ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ (DPRK) ပံ ယမ်း မိ ေတာ်

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ကိရ
ု းီ ယားဒီမက
ုိ ရက်တစ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ (DPRK) ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယအ
် ဖွဲ တည်းခိုခဲ့သည့်
ငုိ င် ေံ တာ်ဧည်ေ့ ဂဟာ

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့် KPA Chief of
General Staff Gen. Kim Gyok Sik တို ေတွ ဆုစံ ဥ် အမှတ်တရ (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့် KPA Chief of
General Staff Gen. Kim Gyok Sik တို ေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့် KPA Chief of
General Staff Gen. Kim Gyok Sik တို ေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Gen. Kim Gyok Sik အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Gen. Kim Gyok Sik အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင် ေပးအပ်စဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင်
Gen. Kim Gyok Sik က ဗိုလ်ချ ပ် ကးီ သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား ဂုဏ်ြပ ညစာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဂုဏ်ြပ ညစာ
မသုးံ ေဆာင်မီ Gen. Kim Gyok Sik က ြမန်မာ ငုိ င် ံ ငှ ့် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အတွက်
ဆုေတာင်းေမတာပို သစဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဂုဏ်ြပ ညစာ
မသုးံ ေဆာင်မီ ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က DPRK ငုိ င် ံ ငှ ့် KPA တို အတွက်
ဆုေတာင်းေမတာပ
ြ န်လည်ပုိ သစဥ် (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဂုဏ်ြပ ညစာ
သုံးေဆာင် ပးီ စှ ဘ
် က်ေခါင်းေဆာင်များ အမှတ်တရ
(၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဂုဏ်ြပ ညစာ
သုံးေဆာင် ပးီ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့်
KPA Gen. Kim Gyok Sik တို အမှတ်တရ (၂၂-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ Model of Command Post (Command Control
System and National Air Defence Command System – PLUTO-4S )
အေဆာက်အဦ (၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ Model of Command Post တွင် တာဝန်ရှိသူများက
Command Control System အေကာင်းရှငး် လင်းြပသစဥ်
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်၊ Model of Command Post တွင်
National Air Defence Command System အေကာင်း တာဝန်ရှိသူများက
ရှငး် လင်းြပသစဥ် (၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်အနီးရှိ Mansudae Native Home သို
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
သွားေရာက်ေလ့လာစဥ် (၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်အနီးရှိ Mansudae Native Home ေရှ တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အမှတ်တရ
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Tower of Juche Idea ေရှ တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အမှတ်တရ
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Tower of Juche Idea အေပ ခင်းသာတွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အမှတ်တရ
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Tower of Juche Idea အေပ
ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ြမင်ကငွ း်
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

ခင်းသာမှ

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Tower of Juche Idea အနီးရှိ
ပု ထ
် မု ျား
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Arch of Triumph သို
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ သွားေရာက်ေလ့လာစဥ်
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်ရိှ Arch of Triumph ေရှ တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အမှတ်တရ
(၂၃-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်

DPRK ပံ ယမ်း မိ ေတာ်

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ West Sea Barrage
အမှတ်တရ အေဆာက်အဦ

(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ West Sea Barrage
(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ West Sea Barrage
(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ West Sea Barrage
(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ KPA Naval Unit
(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ KPA Naval Unit
(၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ KPA Naval Unit တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Captain Kim Khan Son အား အမှတ်တရ
ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Nampo City အနီးရှိ KPA Naval Unit တွင်
Captain Kim Khan Son က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား အမှတ်တရ
ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA ကာကွယေ် ရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့် KPA Chief of General Staff
General Kim Gyok Sik ဦးစီးအဖွဲ တို ေဆွးေ းွ ပွဲြပ လုပစ် ဥ် (၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

KPA ကာကွယေ် ရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့် KPA Chief of General Staff
General Kim Gyok Sik ဦးစီးအဖွဲ တို ေဆွးေ းွ ပွဲြပ လုပစ် ဥ် (၂၄-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီးြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
KPA Air Force Unit သို သွားေရာက်ေလ့လာစဥ်
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီးြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
KPA Air Force Unit သို သွားေရာက်ေလ့လာစဥ်
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA Air Force Unit
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

KPA Air Force Unit ရှိ Aircraft Hanger
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA Air Force Unit ရှိ Aircraft Hanger
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

KPA Air Force Unit ရှိ Aircraft Hanger (in Tunnel)
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက KPA Air Force Unit မှ ဗိုလခ် ျ ပ် Kim Kum Su အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ေ် ပးအပ်စဥ်
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

KPA Air Force Unit မှ ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Kim Kum Su က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ်
(၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က KPA Tank Unit: Tank Brigade Commander
Senior Colonel Kim Ton Yong အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၅-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က KPA Anti-Aircraft Unit မှ Second in Chief
Maj. General Ryujoing Mu အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က KPA Special Army Unit မှ
Senior Colonel Li Yun Hwan အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က KPA Kim II Sung Military University မှ
Commandant General Roy Chun Sok အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA Kim II Sung Military University မှ
Commandant General Roy Chun Sok က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်း ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ှင့် KPA Kim II Sung Military University မှ
Commandant General Roy Chun Sok တို ေတွ ဆုံေဆွးေ ွးစဥ်
(၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company သို သွားေရာက်ေလ့လာရာ
စစ်သမီးများက ကိ ဆိစု ဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company သို သွားေရာက်ေလ့လာရာ
တာဝန်ခစံ စ်သမီးက Company အေကာင်းရှငး် လင်းတင်ြပစဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company သို သွားေရာက်ေလ့လာရာ တာဝန်ခံ
စစ်သမီးက ကိ ဆို တ်ခွန်းဆက်သီချင်းြဖင့် သီဆေုိ ဖျာေ် ြဖစဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company တီးဝိုင်းအဖွဲ က
ေတးသီချငး် များဖ
ြ င့် တက် ကစွာ သီဆေုိ ဖျာေ် ြဖစဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company တီးဝိုင်းအဖွဲ က
ေတးသီချငး် များဖ
ြ င့် တက် ကစွာ သီဆေုိ ဖျာေ် ြဖစဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company ဧည့်သည်ေတာ်မှတ်တမ်းတွင်
အမှတ်တရ ေရးသားဂုဏ်ြပ ေနစဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company ဧည့်သည်ေတာ်မှတ်တမ်းတွင်
အမှတ်တရ ေရးသားထားေသာ ဂုဏ်ြပ စာလာ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
စစ်သမီးတပ်ဖဲွ Anti-Aircraft Company မှ Captain Young Chong Shin အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ် အဆင့်ြမင့်
ကိုယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကးီ သူရေရမန်း ငှ ့် KPA Chief of
General Staff Gen. Kim Gyok Sik တို MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

KPA ကာကွယေ် ရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း
ငှ ့် General Kim Gyok Sik တို MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ပးီ
အပ
ြ န်အလှနလ
် လ
ဲ ယ
ှ စ် ဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA ကာကွယေ် ရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း
ငှ ့် General Kim Gyok Sik တို MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ပးီ ေနာက်
ေအာင်ြမင်မအထိမး် အမှတ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

KPA ကာကွယေ် ရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း
ငှ ့် General Kim Gyok Sik တို MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ပးီ ေနာက်
စှ ် ိငု င် ံ အမှတ်တရ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

KPA ကာကွယ်ေရးဝန် ကီးဌာန ခန်းမေဆာင်တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
KPA မှ အရာရှိ ကးီ များအား အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်း
ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
KPA မှ တာဝန်ရသ
ိှ ူ အရာရှိ ကးီ များအား အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်း
ေပးအပ်စဥ် (၂၆-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့် ကိယ
ု စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
DPRK ငုိ င် ံ Tackwan မိ ရှိ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးစစ်သမီးတပ်ခအ
ဲွ ား
သွားေရာက်ေလ့လာစဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Tackwan မိ ရှိ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးစစ်သမီးတပ်ခွဲ
တိက
ု ပ် အ
ဲွ သင်ေ့ လ့ကျငမ့် သ ုပ်ြပစဥ်
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Tackwan မိ ရှိ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးစစ်သမီးတပ်ခွဲ
တိက
ု ပ် အ
ဲွ သင်ေ့ လ့ကျငမ့် သ ုပ်ြပစဥ်
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Tackwan မိ ရှိ ေလေကာင်းရန်ကာကွယ်ေရးစစ်သမီးတပ်ခွဲ
တိက
ု ပ် အ
ဲွ သင်ေ့ လ့ကျငမ့် သ ုပ်ြပစဥ်
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက AA Gun Ammunition Factory မှ
စက် ံု Director Kim Chi Up အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ်
ေပးအပ်စဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Anti-Tank Laser-Beam Guidance Missile Factory
မှ စက် ံု Director Ri Gong Sik အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ်
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Radar Factory မှ Radar များ
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Radar Factory မှ Radar များ
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Radar Factory မှ Radar များ ငှ ့် Jammer များ
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ Radar Factory မှ Jammer များ
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Igla Factory မှ Chief Engineer
Li Tae Song အား အမှတ်တရ
ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ေမ
ြ ာင်ယန်း မိ ရှိ Myohyang San Hotel
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ေမ
ြ ာင်ယန်းေတာင်ေပ ရှိ
International Friendship Exhibition Hall
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
DPRK ငုိ င် ံ ေမ
ြ ာင်ယန်းေတာင်ေပ ရှိ International Friendship Exhibition Hall
တံခါးမကးီ အား ဖွငလ
့် စှ လ
် က
ုိ စ် ဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ေမ
ြ ာင်ယန်းေတာင်ေပ ရှိ
International Friendship Exhibition Hall များ
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
DPRK ငုိ င် ံ ေမ
ြ ာင်ယန်းေတာင်ေပ ရှိ International Friendship Exhibition Hall
ဧည်သ
့ ည်ေတာ်မတ
ှ တ
် မ်းတွင် လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု စဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

International Friendship Exhibition Hall တာဝန်ခံက
ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်း ေပးအပ်စဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
International Friendship Exhibition Hall တာဝန်ခအ
ံ ား
အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်း ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ Surface to Surface Missile (SCUD Missile) Factory
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက
Surface to Surface Missile (SCUD Missile) Factory စက် ံု Director
Kim Su Gil အား အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ်(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထားဘူတာ ံု
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထားဘူတာ မံု ှ
အတက်အဆင်းြပ လုပသ
် ည့် စက်ေလှကား
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထားဘူတာ ံု
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထားဘူတာ ံု
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထား
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ေမ
ြ ေအာက်ရထားအား လိက
ု ပ် ါစီးနင်း ေလ့လာစဥ်
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War တွင်
လှညလ
့် ည် ကည့် ေလ့လာစဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War ရှိ
ြပကွကမ် ျား (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War ရှိ
ြပကွကမ် ျား (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War ရှိ
ြပကွကမ် ျား (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War ရှိ
ြပကွကမ် ျား (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်
Memorial Exhibition for Victorious Fatherland Liberation War ရှိ
ြပကွကမ် ျား (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်တငွ ် ြပသထားေသာ
ဖမ်းဆီးရမိ အေမရိကန် Spy-Ship (PUEBLO)
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်တငွ ် ြပသထားေသာ
ဖမ်းဆီးရမိ အေမရိကန် Spy-Ship (PUEBLO)အတွင်းရှိ ဆက်သယ
ွ ေ် ရးစက်များ
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

DPRK ငုိ င် ံ ပံ ယမ်း မိ ေတာ်တငွ ် ြပသထားေသာ
လူလက
ုိ ပ် ါြခင်းမရှသ
ိ ည့် ဖမ်းဆီးရမိ အေမရိကန်ေထာက်လမှ း် ေရး ေရငုပသ
် ေဘာငယ်
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက ြပတိက
ု ် ငှ ့် Spy-Ship အေကာင်း လိက
ု လ
် ရ
ံ ငှ း် လင်း
ြပသသူအား အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်းေပးအပ်စဥ်
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

Kim II Sung University သို သွားေရာက်ေလ့လာစဥ်
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

Kim II Sung University သို သွားေရာက်ေလ့လာစဥ်
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ပံ ယမ်း မိ ေတာ် Man Sudae Assembly Hall တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်
ကိုယ်စားလှယအ
် ဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကးီ သူရေရမန်း ှင့် DPRK ငုိ င် ံ
Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho တို
ေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့်
Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho တို
ေတွ ဆုံ တ်ဆက်စဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho က
ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်း
ေပးအပ်စဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက
Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho က
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား
ဂုဏ်ြပ ညစာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho က
ဂုဏ်ြပ ညစာ မသုးံ ေဆာင်မီ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား
တ်ခနွ း် ဆက် ဆုေတာင်းေမတာ ပို သစဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho က
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ဝင်များအား
အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်း ေပးအပ်စဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့်
Secretary of WPK Central Committee: Mr. Jon Byong Ho တို
ရင်းရင်း းီှ းီှ တ်ဆက်ေနစဥ် (၂၈-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက ပံ ယမ်း မိ ေတာ် ငုိ င် ေံ တာ်ဧည်ေ့ ဂဟာရှိ ဝန်ထမ်းများအား
အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်းေပးအပ်စဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက ေလ့လာေရးခရီးစဥ်တငွ ် လိက
ု ပ် ါကူညခီ သ
့ဲ မူ ျားအား
အမှတတ
် ရလက်ေဆာင်ပစည်းေပးအပ်စဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ ေပကျင်း မိ ေတာ်ရိှ
CCTV အေဆာက်အဦ

ဧည်သ
့ ည်ေတာ် ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကးီ သူရေရမန်းအား တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု ငှ ့် စစ်သမံ ှ း းံု မိသားစုများက
ကိ ဆို တ်ဆက်စဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု ငှ ့် စစ်သမံ ှ း းံု မိသားစုများက
ဂါရ၀ပ
ြ ကန်ေတာ့ ကစဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု ငှ ့် စစ်သမံ ှ း းံု မိသားစုများက
ဂါရ၀ပ
ြ ကန်ေတာ့ ကစဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု ငှ ့် စစ်သမံ ှ း းံု မိသားစုများအား
ဆုံးမသဝါဒစကား မှာ ကားစဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု ငှ ့် စစ်သမံ ှ း းံု မိသားစုများက ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်သံ းံု တွင်
ဂုဏ်ြပ ေနလည်စာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ ေပကျင်း မိ ေတာ်ရိှ
ေရှးေဟာင်းသမိငု း် ဝင် မိ ေတာ်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ ေပကျင်း မိ ေတာ်ရိှ တီအန်မင် ရင်ြပင်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ဦးစီး ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ စစ်ဦးစီးချ ပ် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde ဦးစီး
PLA အဖွဲ တို ရင်း းီှ စွာေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ စစ်ဦးစီးချ ပ် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde တို
MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု စဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း ငှ ့်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ စစ်ဦးစီးချ ပ် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde တို
MoU လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု ပးီ အပ
ြ န်အလှန် လဲလယ
ှ စ် ဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင် MoU
လက်မတ
ှ ေ် ရးထိးု အပးီ ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့် တ တ
ု ်
ြပည်သူ လွတေ် ြမာက်ေရးတပ်မေတာ်ကယ
ုိ စ် ားလှယ်အဖွဲ အမှတတ
် ရ(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား တည်ခင်းဧည့်ခံသည့်
ညစာစားပွဲတွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကးီ Chen Bingde က
တ်ခနွ း် ဆက်ဆေု တာင်းေမတာပို သစဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား တည်ခင်းဧည့်ခံသည့်
ညစာစားပွဲတွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကးီ သူရေရမန်း က
တ်ခနွ း် ဆက်ဆေု တာင်းေမတာ ြပန်လည်ပုိ သစဥ် (၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde အား
ဂုဏ်ြပ အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်း ေပးအပ်စဥ်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး Chen Bingde က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
ဂုဏ်ြပ အမှတ်တရ လက်ေဆာင်ပစည်း ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ်
(၂၉-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းတွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား
တပ်စခန်း ဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခက
ဲွ အေလးပ
ြ တန်းအပ်စဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းတွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား
တပ်စခန်းဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခမဲွ ှ းက အေလးပ
ြ ေနစဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းတွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
တပ်စခန်းဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခအ
ဲွ ား စစ်ေဆးစဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းတွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
တပ်စခန်းဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခက
ဲွ ချီတက်အေလးပ
ြ စဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်း ရှငး် လင်းေဆာင်တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား
တပ်သမိငု း် ေကာင်း ငှ ပ့် တ်သက်၍ ရှငး် လင်းတင်ြပစဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်း
တိက
ု ပ် ဝဲွ င်ေလ့ကျငေ့် ရး Simulator ခန်းမတွင် ေလ့ကျငစ့် ဥ်
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်း
တပ်ခအ
ဲွ လိက
ု ် အိပ်ေဆာင်
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်း
တိက
ု ပ် ဝဲွ င်ေလ့ကျငေ့် ရးကွငး်
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PLA အမှတ်(၆)သံချပ်ကာတပ်စခန်းတွင် ဗိုလ်ချ ပ် ကးီ သူရေရမန်းက
သံချပ်ကာတပ်စခန်းတပ်မမှ း Senior Colonel Chen Xuewu အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ်(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ
၂၀၀၈ ခု စှ ် ေပကျငး် အိလ
ု ပံ စ်အားကစားပိ င်ပဲွ ံု ကီးေရှ တွင် အမှတ်တရ
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

Diaoyutai ငုိ င် ေံ တာ်ဧည်ေ့ ဂဟာတွင် ဗိုလ်ချ ပ် ကးီ သူရေရမန်း ှင့်
Norinco ကုမဏီဥကဌ Mr. Zhao Gang တို
ေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

Diaoyutai ငုိ င် ေံ တာ်ဧည်ေ့ ဂဟာတွင် Norinco ကုမဏီဥကဌ
Mr. Zhao Gang က ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား
ေနလည်စာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက Norinco ကုမဏီဥကဌ Mr. Zhao Gang အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ်
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

Norinco ကုမဏီဥကဌ Mr. Zhao Gang က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ်
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ မဟာတံတငုိ း် ကီး
(၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

ေပကျငး် မိ ေတာ် Poly ကုမဏီခန်းမေဆာင်တငွ ် Poly ကုမဏီဥကဌ
Mr. Jiang Lianxiang က ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ အား
ဂုဏ်ြပ ညစာဖ
ြ င့် တည်ခင်းဧည်ခ့ စံ ဥ် (၃၀-၁၁-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်
အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကးီ သူရေရမန်း ငှ ့်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ ကာကွယ်ေရး၀န် ကီး ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie
တို ရင်းရင်း ှီး ှီး ေတွ ဆုေံ ဆွးေ းွ စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့် PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊
ကာကွယေ် ရး၀န် ကီး ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie ဦးစီးကိယ
ု စ် ားလှယအ
် ဖွဲ တို
အမှတ်တရ(၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီး
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကီး
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie အား
အမှတတ
် ရဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင်ပစည်းေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကးီ
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ေပကျငး် မိ ေတာ် Ba Yi (သဂုတ် -၁ တပ်မေတာ်ခန်းမ)တွင်
PLA ဗဟိစု စ်ေကာ်မရှငအ
် ဖွဲ ဝင်၊ ကာကွယေ် ရး၀န် ကးီ
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး Liang Guanglie က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
အမှတတ
် ရဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင်ပစည်းြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

တ တ
ု ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ ကူမင်း မိ ေတာ်
(၁-၁၂-၂၀၀၈)

တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ံ ကူမင်း မိ ေတာ် တည်းခိရ
ု ာ Kai Wah Plaza တွင်
ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား တ ုတ်ြပည်သူ သမတ ငုိ င် ဆ
ံ ငုိ ရ
် ာ
ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်ေကာင်စစ်ဝန်ချ ပ် းံု မိသားစုများက လာေရာက်ဂါရဝပ
ြ ကန်ေတာ့စဥ်
(၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ေတာ် Kai Wah Plaza တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်
အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing က တည်ခင်းဧည်ခ့ ေံ သာ ညစာစားပွတ
ဲ ငွ ်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing က တ်ခနွ း် ဆက်စကားေပ
ြ ာကားစဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ေတာ် Kai Wah Plaza တွင် ြမန်မာ့တပ်မေတာ်
အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ အား PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing က တည်ခင်းဧည်ခ့ ေံ သာ ညစာစားပွတ
ဲ ငွ ်
ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက တ်ခနွ း် ဆက်စကားပ
ြ န်လည်ေြပာကားစဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ညစာ စားပွအ
ဲ ပးီ တွင် PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင်ပစည်းေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

ညစာ စားပွအ
ဲ ပးီ တွင် PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing က ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင်ပစည်း ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

ညစာ စားပွအ
ဲ ပးီ တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing အား
အမှတ်တရ ဂုဏ်ြပ တံဆပိ ် ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

ညစာ စားပွအ
ဲ ပးီ တွင် ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
PLA ယူနန်စစ်ေဒသ ဒုတယ
ိ ငုိ င် ေံ ရးမှ း ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Xu Tao Xing အား အမှတ်တရ
ဂုဏ်ြပ လက်ေဆာင်ပစည်း ြပန်လည်ေပးအပ်စဥ် (၁-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
ဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခ၏
ဲွ အေလးပ
ြ မ ခံယစူ ဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း အား
ဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခမဲွ ှ းက အေလးပ
ြ တန်းအပ်စဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy တွင်
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ) ဗုလ
ိ ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်း က
ဂုဏ်ြပ စစ်ေရးပ
ြ တပ်ခအ
ဲွ ား စစ်ေဆးစဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy တွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင်က
့ ယ
ုိ စ် ားလှယအ
် ဖွဲ ငှ ့် ေကျာင်းအုပ် ကးီ တို
အမှတ်တရ (၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ Kumming Army Academy ရှိ ခန်းမေဆာင်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy တွင်
ေကျာင်းအုပ် ကီး ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် Wong Shi Ping က Academy အေကာင်း
ရှငး် လင်းတင်ြပစဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy သင်တန်း ခန်းမေဆာင်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy ေလ့ကျငေ့် ရးကွငး် တွင်
ဗိုလ်ေလာင်းများ ေလ့ကျင့်ေရးသ ုပ်ြပစဥ်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများက
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းအား
တ်ဆက်အေလးပ
ြ စဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများအား
ညိ င်ိ းကွပက
် ေဲ ရးမှ း(ကည်း၊ေရ၊ေလ)ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက
လိက
ု လ
် ံ တ်ဆက်စဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများ
ယုံ ကည်မေလ့ကျငေ့် ရးကွငး် တွင် ေလ့ကျငမ့် သ ပု ်ြပစဥ်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများ
ယုံ ကည်မေလ့ကျငေ့် ရးကွငး် တွင် ေလ့ကျငမ့် သ ပု ်ြပစဥ်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများ
ယုံ ကည်မေလ့ကျငေ့် ရးကွငး် တွင် ေလ့ကျငမ့် သ ပု ်ြပစဥ်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy မှ ဗိုလ်ေလာင်းများ
ယုံ ကည်မေလ့ကျငေ့် ရးကွငး် တွင် ေလ့ကျငမ့် သ ပု ်ြပစဥ်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

လိ ဝှက်

PRC ကူမင်း မိ Kumming Army Academy ရိှ
ဗိလ
ု ေ် လာင်းများအိပေ် ဆာင်
(၂-၁၂-၂၀၀၈)

PRC ကူမင်း မိ ရှိ Kumming Army Academy ဧည့်သည်ေတာ်မှတ်တမ်းတွင်
ြမန်မာ့တပ်မေတာ်အဆင့်ြမင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ ေခါင်းေဆာင်
ဗိလ
ု ခ် ျ ပ် ကီး သူရေရမန်းက အမှတ်တရဂုဏ်ြပ လက်မှတ်ေရးထိုးစဥ် (၂-၁၂-၂၀၀၈)

လိ ဝှက်

