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လ့ူ့�အခွွင်််အထော��ဆုုိုင််�ာ ဝန််ကြီး�ီ�ဌာာန် 
သတင််�လူ့ာာ 

စစ်အုုပ််စုထုုတ််ပြပ်န််ချျက််န့်� က့ဲ်လ့ဲွဲ
နေန်သည့််� က်နေလွဲးအုက်ျဉ််းးနေထုာင််တဲ်င််း 
အုကြက်မ််းးဖက််သတ််ပြဖတ််မု်း

ကလေး�းမြို့��့� အကျဉ်းးးလေး�ာင်းအတွွင်းး လေး�ာင်းတွာဝန်းရ့ိှိ
သူူ�ျားအား ဓားားစားားခံံ�ုပ်းကာ �ွကးလေး�ပ်းရှိန်း �ုပ်းလေး�ာင်း�ု
��င်း� အကျဉ်းးးသူား ခုံန်စားးဦးး လေးသူ�ံုး�ုတွွင်း စားစားးလေးကာင်းစီားဘကး
က �ုတွး�ပ်န်းခံျကးနိှင်�း �ွကးလေးပ််�ာသူည့်း� �ိတွးတွ�းးဓားာတွးပံု်
�ျား နုှင်းးယိှဉ်းးခံျကး�ျားအရှိ ကွ��ွ��ု�ျား ရ့ိှိလေးန်မြို့ပီ်း စားစားး
လေးကာင်းစီားဘကး�ိ ရှိည့်းရွှိယှးခံျကးရ့ိှိရ့ိှိ��င်း� သူတွး��တွး�ား
လေး�ကာင်းး လေးတွွ�ရ့ိှိရှိသူည့်း။ 

�တွး� ၁၅ ရှိကးက အခံျ�ပ်းသူား/အကျဉ်းးးသူား ၅၀ ခံန်း�
က �ွတွးလေး��ာကးရှိန်း ကြိုးက�့းစားား�ကသူည့်း�အတွွကး ခံနှာာကု့ယှး
လေးအာကးပု့်င်းး အား ပ်စားးခံတွး�့န်းးသ့ူ�းးခံ��ရှိာ လေးသူ�ံုး�ခံင်းး
��စားးလေး�ကာင်းး စားစားးလေးကာင်းစီားဘကးက �ုတွး�ပ်န်း�ား
လေးသူား�ည့်းး လေးသူ�ံုးသူူ�ျား၏ ဓားာတွးပံု်�ိတွးတွ�းး�ျားအရှိ 
�ူလေးသူလေးစားနု့ှင်းသူည့်း� ဦးးလေးခံါင်းးနိှင်း� ခံနှာာကု့ယှးတု့ွ�အား ပ်စားးခံတွး
�ားသူည့်းကု့ လေးတွွ�ရ့ိှိရှိသူည့်း။ 

လေးသူ�ံုးသူူ�ျာ�ိာ ဗန်းဒ့ိန်းး၊ �ျ�့း�င်းး�ွန်းး၊ ဝင်းးကု့နု့ှင်း၊ 
လေး�ာင်းညီ့်၊ ခံျ�းး�င်းးကု့၊ တူွးခု့ံင်း၊ ညွွန်း�ဝင်းးလေးအာင်း (ခံ) �ျ�့းဝင်းး
လေးအာင်းတု့ွ� ��စားးမြို့ပီ်း �ျ�့း�င်းး�ွန်းး�ိ �ွ�၍ ကျန်းလေး�ခံာကးဦးး�ိာ 
နု့ှင်းငံ်ရှိးအ�ု��င်း� �့န်းးသ့ူ�းးခံံ�ားရှိသူူ�ျားသူာ ��စားးသူည့်း။ 
��းး�ီးခံံ�ားရှိသူူ �ျား�ိာ လေး�ာင်းအာဏာာပု့်င်း�ျားနိှင်�း �လေး�ပ်
��ည့်း��စားးရှိာ�ိာ စားစားးတွပ်းက ဝင်းလေးရှိာကးပ်စားးခံတွးခံ���ခံင်းး ��စားး
မြို့ပီ်း အန်ည့်းး�ံုး လေးသူ�ံုးသူူနိှင်း� �့ခု့ံကးဒိဏားရှိာရှိသူူ ၃၀ 
နီ်းပ်ါး ရ့ိှိနု့ှင်းလေး�ကာင်းး ခံန်း��ိန်းး�ု�ျား ရ့ိှိသူည့်း။ 

စားစားးလေးကာင်းစီားဘကးက�ူ လေးသူ�ံုးသူူ ခုံန်စားးဦးးနိှင်း� ဒိဏားရှိာ
ရှိသူူ ၁၂ သူာ ရ့ိှိလေး�ကာင်းး �ုတွး�ပ်န်း�ားမြို့ပီ်း ပ်စားးခံတွးရှိာ၌ 
MA-11 လေးသူန်တွးကု့ သံုူးစွား�ခံ���ခံင်းး��စားးမြို့ပီ်း အ�ု့ပ်ါလေးသူန်တွး�ိာ 
စားစားးပွ်��ျားတွွင်း အသံုူး�ပ်�သူည့်း� လေးခံျ�ုန်းးလေးရှိးရု့ိုင်း�ယှးအ�ျ�့း
အစားား ��စားးသူည့်း။ 

အတဲွဲ� ၁   l  အမှှတ်ွဲ ၉  l ၂၀ မှတ်ွဲ ၂၀၂၂

NUG, CRPH န့ဲ့� NUCC ကုို� 
ဥရော�ာပပါလီီမန်ဲ့ ရော�ာက်ိုခံံ

စာာ ၈

စစ်ကုို�င််း�တုို�င််း� ရောေ�ဘုို�မြို့မု��နဲ့ယ်် 
နှှမစာ��စ်ောာ မီ��ု့�ခံံ�မ့ဖြ�စ်စဥ်နှှင််း� 
ပတ်ိုသက်ိုမြို့ပီ� ရောေသခံံတိုစ်ဦး�အားာ� 
ဆက်ိုသာယ််ရောမ�ဖြမန်ဲ့�ဖြခံင််း�

မေး�း ညီ့်�လေး�း နိှ�စားားရှိစားးရွှိာ�ိာ လေးန်တွာ ဘယှးအခံျန့်း��ကပ်ါ��။
မေး�ေ	 ကွန်း�လေး�ွးကတွည့်းးက အခုံ အသူကး ၂၅ နိှစားးအ�့ လေးန်�ာ
ခံ��တွာ၊ ကွန်း�ရှိ�� ဇာာတ့ွရွှိာပ်ါပ်�ရိှိင်�း။

မေး�း	 ၂၅.၂.၂၀၂၂ ရှိကးလေးန်��ိာ နိှ�စားားရှိစားးရွှိာကု့ �ီးရုို�ခံံရှိ�ုန်��
ပ်တွးသူကးမြို့ပီ်း ညီ့်� သ့ူ�ားတွာလေး�းလေးတွွ လေး�ပ်ာ�ပ်လေးပ်းနု့ှင်း��ားရိှိင်�း။
မေး�ေ	 အ��ဒီိလေးန်� �န်ကး ၅န်ာရီှိဝန်းးကျင်းလေး�ာကး�ိာ စားကစားအင်းအား 
၁၀၀ခံန်�းန်�� ပ်ျ�လေးစားာ�ီး ၅၀ခံ န်�းက ရွှိာလေး��ာကးပု့်င်းးလေးခံျာင်းးရု့ိုးတွ
လေး�ာာကးတွကး�ာမြို့ပီ်း ရွှိာ��ကု့ ရွှိာလေး��ာကးလေးပ်ါကးကလေးန် 
�ကးန်ကးကြိုးကီးလေးတွွပ်စားးမြို့ပီ်း စားဝင်း�ာတွာ။ ရွှိာဦးးဘုန်းးကြိုးကီးလေးကျာင်းး
ကု့�ည့်းး ဝင်းတွယှး။ ဘုန်းးဘုန်းးက�ည့်းး ရွှိာကု့ �ီး�ရုို��ု့� 
အနူှးအညွွတွး လေးတွာင်းးပ်န်းလေးပ်�ယှ�း �ရှိပ်ါဘူး။  ၇ န်ာရီှိဝန်းးကျင်း
လေး�ာကး�ိာ ရွှိာ�ယှးပု့်င်းးကလေးန်စားမြို့ပီ်း �ီးရုို�တွာ။ �န်ကးလေးစားာလေးစားာ
�ည့်းး��စားးလေးတွာ� အား�ံုး ရုိုတွးရုိုတွးသူ�သူ���စားးမြို့ပီ်း �ွကးလေး�ပ်း�က
လေးတွာ� သူူတု့ွ�က ������င်းရှိာ အကုန်းပ်စားးလေးတွာ�တွာ။ တွခံျ�့��ည့်းး 
�ွကး�လေး�ပ်းနု့ှင်း�ု့� ရွှိာ���ိာပ့်တွး�့ကျန်းလေးန်ခံ��သူူလေးတွွ�ည့်းး ရ့ိှိ
တွယှး။ သူူတု့ွ�လေးတွွက လေးသူန်တွးသံူလေးတွွ၊ �ကးန်ကးကြိုးကီးသံူလေးတွွ �ကား
လေးန်ရှိမြို့ပီ်း �ကးန်ကးကြိုးကီး �့�ိန်းခံံရှိတွာလေးတွွ၊ လေးသူတွာလေးတွွ။ �ီး�ရုို�
ခံင်း ရွှိာအလေးရိှိ�လေးပ်ါကးကလေးန် ကားလေးတွွန်�� ဝင်း�ာမြို့ပီ်း တွစားးအ့�းဝင်း 
တွစားးအ့�း�ွကး ရိှိာလေး�ွမြို့ပီ်း သူူတု့ွ� �ု့ခံျင်းတွာလေးတွွ၊ ပ်စားစည့်းးလေးတွွ ယူှမြို့ပီ်း
�ိ ရိှိာမြို့ပီ်းတွ�� အ့�းလေးတွွကု့ �ီးရုို�လေးန်တွာကု့ �ျကးစ့ားလေးရိှိ�တွင်း ��င်းလေးန်ရှိ
တွယှး�ု့� လေး�ပ်ာပ်ါတွယှး။

ဘုုန်းး�ဘုုန်းး�ကလည်းး� ရွာာ�ကုု 

မီးး�မီးရု့ှို့�ဖုုို့� အနူးး�အညွာတ်း တောတ်�င်းး�ပန်းး

တောပမီးယ့််း မီးရှို့ပါဘုး�
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မေး�း	 အ့�းလေး�ခံ ဘယှးလေး�ာကး�ျား �ီးလေး�ာင်း�ံုးရံုိုးသွူားခံ��ပ်ါသူ��၊ 
အ�ခံားဘာလေးတွွ �ံုးရံုိုးခံ��ပ်ါလေးသူး��။
လေး�� - အ့�းလေး�ခံ ၄၀၀လေးကျား �ီးလေး�ာင်း�ံုးရံုိုးခံ��မြို့ပီ်း အ့�းလေး�ာင်းစုား 
၆၀၀ လေးကျား၊ �ူ ၁၄၀၀ လေးကျား အု့း���အ့�း�����စားးခံ��ရှိပ်ါတွယှး။ �ွကး
�လေး�ပ်းနု့ှင်းတွ�� က �ွ နွှား၊ �ကကး၊ ဝကး စားတွ�� တွရ့ှိစား ာာန်းလေး�းလေးတွွ�ည့်းး 
�ီး��ပ်ါသွူားပ်ါတွယှး။ တွခံျ�့��ည့်းး �ပ်န်းရိှိာ�လေးတွွ�လေးတွာ�ပ်ါဘူး။ 
လေးတွာင်းသူူရွှိာ��စားးတွာလေး�ကာင်�း စားပ်ါးတု့ွကးလေးတွွ၊ စားပ်ါးလေးတွွ၊ �ယှးယှာ
သံုူးပ်စားစည့်းးလေးတွွ��စားးတွ�� �ွန်းစားကး၊ လေး�ခံလေး�ိ�စားကး၊ ရ့ှိတွးစားကးလေးတွွ 
အ�ျားကြိုးကီး ပ်ါသွူားတွယှး။ �ကးဗ�ာန်�� �ွကးလေး�ပ်း�ကရှိတွာ
လေး�ကာင်�း လေးငွ်သူားလေးတွွ�ည့်းး အ�ျားကြိုးကီး�ီး�� ပ်ါသွူား�ကပ်ါတွယှး။

မေး�း	 အ�ဒီိ�ု့ �ီးရုို�ခံံရှိတွ�� အခံျန့်း�ိာ �ူလေးသူ�ံုး�ုလေးတွွ၊ အ��းးခံံရှိ
တွာလေးတွွလေးရှိာ ရ့ိှိပ်ါသူ�ား။
မေး�ေ	 ဟုုတွးက�� ရ့ိှိပ်ါတွယှး ရိှိင်�း။ တွခံျ�့�က ယူှခံျန့်း�ရှိ�ု့� ဘာ�ိ�ယူှ
နု့ှင်းပ်� လေး�ပ်း�ကရှိတွာ။ �ု့င်းကယှးန်�� �ွကးလေး�ပ်းတွ�� သူူတွခံျ�့�က စားကစား
လေးတွွန်�� �့ပ်းတု့ွကးလေးတွွ�မြို့ပီ်း ��းး�့သွူားလေးတွာ� ဒူိးလေး�ာကးလေးခံါင်းးငံု်�ခု့ံင်းး
မြို့ပီ်း �ု့င်းကယှး��က လေးတွွ�သူ�ာ �ုန်းးလေးတွွ၊ ပု့်ကး�ံလေးတွွ၊ အ�ု့းတွန်း
ပ်စားစည့်းးလေးတွွ ပ်ါသူ�ာ အကုန်းယူှ�ားမြို့ပီ်း “န်င်းတု့ွ� ရွှိာကု့ �ီး ဘယှးသူူ
ရုို�တွာ��” �ု့�လေး�းတွယှး။ ရွှိာသူူရွှိာသူားလေးတွွက လေး�ကာကး�ု့� ဘာ�ိ
�ပ်န်း�လေး�ပ်ာ�ကလေးတွာ� “န်င်းတု့ွ� ရွှိာကု့ င်ါတု့ွ� ရုို�တွာ�ဟုုတွးဘူး၊ PDF 
လေးတွွ ရုို�တွာ” �ု့�လေး�ပ်ာမြို့ပီ်း “ဘယှးသူူရုို�တွာ��” �ပ်းလေး�းလေးတွာ� “PDF 
လေးတွွ ရုို�တွာပ်ါ” �ု့� လေး��ခံ��ရှိတွယှး�ု့� �ပ်န်း�ွတွး�ာတွ�� အ�ျ�့းသူ�ီး
တွစားးဦးးက လေး�ပ်ာပ်ါတွယှး။ အ�ျ�့းသူ�ီးန်�� ကလေး�းလေးတွွကု့ �ပ်န်း
�ှတွးလေးပ်းမြို့ပီ်း လေးယှာကးျားသူားလေးတွွကု့ ��းး�ားမြို့ပီ်း လေးန်ာကးက 
လေးသူန်တွးန်��ခံျန့်း �ူသူားဒု့ိင်းး�ု့�ျ�့း လေးရိှိ�က သွူားခု့ံင်းးတွယှး�ု့� လေး�ပ်ာ
ပ်ါတွယှး။ �ကးန်ကးကြိုးကီး�့�ု့� အသူကး (၃၀) အရွှိယှး အ�ျ�့းသူ�ီး
တွစားးဦးး၊ အသူကး (၅၀) အရွှိယှး အ�ျ�့းသူားတွစားးဦးး လေးသူ�ံုးခံ��မြို့ပီ်း၊ �

သူန်းစွား�းးသူူ အသူကး (၈၀) အရွှိယှး အဘွားတွစားးဦးးန်�� အသူကး 
(၅၀) အရွှိယှး အ�ျ�့းသူားတွစားးဦးး �ကးန်ကးကြိုးကီး�့�ိန်းမြို့ပီ်း �ွကး�
လေး�ပ်းနု့ှင်းတွာလေး�ကာင်�း �ီးလေး�ာင်းမြို့ပီ်း လေးသူ�ံုးခံ��ရှိပ်ါတွယှး။  အသူကး 
(၉၀) အရွှိယှး အဘု့းတွစားးဦးး�ည့်းး �လေး�ပ်းနု့ှင်း�ု့� �ီးလေး�ာင်းလေးသူ�ံုး
ခံ��ရှိတွာလေး�ကာင်�း စုားစုားလေးပ်ါင်းး (၅) ဦးး အသူကး�ံုးရံုိုးခံ��ရှိပ်ါတွယှး။ 
တွခံျ�့� �လေး�ပ်းနု့ှင်းတွ�� သူကးကြိုးကီးရွှိယှးအု့လေးတွွကု့ ရွှိာဦးးလေးကျာင်းး ဘုန်းး
ဘုန်းးန်�� ကု့ရှိင်းလေး�းလေးတွွက �ီးလေး�ာင်းတွ���ကားက အသူကးစွားန်�းမြို့ပီ်း 
ကယှး�ုတွးလေးပ်းခံ���ု့� �ီးလေး�ာင်းအသူကးလေးသူ�ံုး�ု အ�ျားကြိုးကီး
သူကးသူာသွူားခံ��တွာပ်ါ။

မေး�း ဒီိ��စားးစားဉ်းးန်��ပ်တွးသူကးမြို့ပီ်း ဘာ�ျား �ပ်းလေး�ပ်ာခံျင်းပ်ါလေးသူး��။
မေး�ေ	 ဟုုတွးက��၊ �ူင်ယှးတွစားးလေးယှာကးအလေးန်န်�� လေး�ပ်ာရှိ�ယှး�ု့ရှိင်း 
ကွန်း�တု့ွ�ရွှိာ�ိာ လေးရိှိးဘု့းဘွားလေးတွွ�ကး�ကးကတွည့်းးက 
ဘု့းစားဉ်းးလေးဘာင်း�ကး �့န်းးသ့ူ�းး�ာခံ��တွ�� လေးရိှိးတု့ွကးလေးတွွ အလေးတွား
�ျား�ျား ပ်ါသွူားတွယှး။ အ�ဒီိ အလေး�ွအနိှစားးလေးတွွ�ပ်န်းရှိ�ု့��ု့တွာ 

ကာွ န်းးမီးတုု်�ရွာာ�ကုုယ့်းစား�� ကာွ န်းးမီးတုု်�ရွာာ�
န်းည်းး�တ်း ဖို့ျကးဆီးး�ခံံရှို့၊ မီးး�ရု့ှို့�ခံံရှို့တ့်် အခြားခံ��
မြို့မုီး��ရွာာ�တောတ်ာကုုယ့်းစား�� အခုံ ခြားဖို့စားးပျကးတောန်းတ့်် 
အတောခြားခံအတောန်းတောတ်ာကုု အမှီးန်းးအတုု်င်းး�  
နုုူးင်းးငံ်းတ်က�ကုု သုိတောစားခံျင်းးတ်ယ့်း။
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ဘယှး�ု့�ိ ���စားးနု့ှင်းလေးတွာ�သူ�ု့ ရွှိာကု့ န်ဂု့ိုအတု့ွင်းး �ပ်န်း��စားး�ု့��ု့
တွာ�ည့်းး လေးန်ာကး နိှစားး (၅၀) လေးတွာင်း�ိ �ရှိနု့ှင်းပ်ါဘူး၊ အ�ျားကြိုးကီး 
ရုိုန်းးကန်းရှိ တွည့်းလေး�ာကးရှိဦးး�ိာပ်ါ။ ဒိါ အစားား�ု့း�ရှိတွ�� �ံုးရံုိုး�ု
လေးတွွပ်ါ။ ဒီိလေး�ာကး စားကး�ုပ်းစားရှိာလေးကာင်းးတွ��၊ အကျည့်းးတွန်းတွ�� 
�ုပ်းရှိပ်းလေးတွွအတွွကး၊ �ူ��န်း�ုလေးတွွအတွွကး ကု့ယှးခံျင်းးစားာတွရှိား
�ု့တွာ�ည့်းး လေး�ပ်ာစားရှိာ�ရ့ိှိလေးတွာ�ဘူး၊ နိှစားးသ့ူ��းစားရှိာစားကား�ည့်းး �
ရ့ိှိလေးတွာ�ပ်ါဘူး။ လေး�ပ်ာ��ပ်တွတွးလေး�ာကးလေးအာင်း စ့ားတွး�့ခု့ံကး

ဝ�းးန်ည့်းးရှိတွယှး၊ န်ာကျင်းခံံစားားရှိတွယှး။ ဒိါလေး�ကင်�း ကွန်း�တု့ွ�ရွှိာ
ကု့ယှးစားား ကွန်း�တု့ွ�ရွှိာန်ည့်းးတူွ �ျကး�ီးခံံရှိ၊ �ီးရုို�ခံံရှိတွ�� အ�ခံားမြို့��့�
ရွှိာလေးတွွကု့ယှးစားား အခုံ ��စားးပ်ျကးလေးန်တွ�� အလေး�ခံအလေးန်လေးတွွကု့ အ�ိန်း
အတု့ွင်းး  နု့ှင်းငံ်တွကာကု့ သ့ူလေးစားခံျင်းတွယှး။ ကျ�း�ွန်းသူူလေးတွွကု့
�ည့်းး အ��န်း�ံုး �့�့လေးရှိာကးလေးရှိာကး အလေးရှိးယူှလေးစားခံျင်းတွယှး။ ဒီိ
�ံုးရံုိုး�ုလေးတွွအတွွကး တွရှိား�ာတွ�ုကု့ �ပ်န်းရှိလေးစားခံျင်းပ်ါတွယှး။

စစ်ကုို�င််း�တုို�င််း�အားတိုာင််း� စစ်ကုို�င််း�တုို�င််း�အားတိုာင််း� 
�မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ��မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ�

n	မေးေ�ဘုို�ခေု�င််	ခင််ဦးးမြို့�ု��နယ်် သုိ�်မေး�််မေး�းးော်ကု့ �တွး� ၈ရှိကး 
�ွန်းး�ွ�ပု့်င်းးတွွင်း စားစားးတွပ်း က ဝင်းစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး PDF တွပ်း�ွ��ဝင်း 
၁၁ ဦးးနိှင်�း �ပ်ည့်းသူူ ၃ ဦးးကု့ ��းး�ီးသူတွး��တွးကာ အလေး�ာင်းး�ျား
ကု့ ပ်စားး�ားခံ��သူည့်း။ ကွန်းး�ည့်းလေးကျးရွှိာလေးဒိသူခံံ �ပ်ည့်းသူူ သံုူးဦးး
အား �ူသူားဒု့ိင်းး�ပ်��ုပ်း၍ သ့ူ�းလေးတွားရွှိာအတွွင်းးသု့ူ� �ကးန်ကးကြိုးကီး
အခံျကးလေးရှိ ၅၀ လေးကျား ပ်စားးခံတွးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ရွှိာတွွင်းးဝင်းလေးရှိာကး�ာ
�ခံင်းး ��စားးမြို့ပီ်း လေးကျးရွှိာအနီ်း၌ �ု့င်းး�ွ�တု့ွကးခု့ံကးခံံရှိသူ��င်း� စားစားးသူား
တွစားးဦးးလေးသူ�ံုးကာ ဒိဏားရှိာရှိစားစားးသူား�ျား ရ့ိှိခံ��သူည့်း။ အ�ု့ပ်ါ
စားစားးလေး�ကာင်းးသူည့်း ရွှိာအတွွင်းးဝင်းလေးရှိာကး�ာမြို့ပီ်းလေးန်ာကး �ူသူား
ဒု့ိင်းးအ��စားး ��းး�ီးလေးခံ်လေး�ာင်း�ာသူည့်း� ကွန်းး�ည့်းလေးဒိသူခံံသံုူးဦးး
အ�ပ်င်း လေးဒိသူခံံကာကွယှးလေးရှိးတွပ်း�ွ��ဝင်း ၁၁ ဦးးအား လေးကျးရွှိာအနီ်း 
ကွင်းး�ပ်င်းတွွင်း သူတွး��တွးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ရုိုပ်းအလေး�ာင်းး�ျားအား 
ပ်စားး�ားခံ��ကာ ၎င်းးတု့ွ��ိ လေးသူ�ံုးခံ��သူည့်း� စားစားးသူားအလေး�ာင်းးကု့�ူ 
ရွှိာအတွွင်းး၌ �ီးရုို�သူမြို့ဂုို�ဟ်ုခံ��သူည့်း။ �ု့စားစားးလေး�ကာင်းး�ိာ သူကးလေးပ်း
လေးကျးရွှိာသု့ူ� �ပ်း�ံဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးခံ��လေးသူးမြို့ပီ်း �ပ်ည့်းသူူပု့်င်းလေးန်အ့�း
အခံျ�့�အား �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း �တွး� ၉ ရှိကးက�ည့်းး �ူး

သူာလေးကျးရွှိာသု့ူ� �ကး�ကးဝင်းလေးရှိာကး လေး�ှလေးနိှာကး�ျကး�ီး�ု�ျား 
ကျ�း�ွန်းခံ��သူည့်း။ 
n ယ်င််း�်ပင််ခေု�င််၊	ခးင််းပ�န်းမေး�းးော်သု့ူ� လေး�လေး�ားဝါရီှိ ၂၈ ရှိကး 
�န်ကးပု့်င်းးတွွင်း ဝင်းလေးရှိာကး�ာသူည့်း� အ�က�းး�ကးစားစားး လေးကာင်းစီား
တွပ်း�ျာက �ု့င်းကယှးအစီားး ၅၀ ခံန်း�နိှင်း� ကားကြိုးကီး/ကားလေးသူး င်ါးစီားး
ခံန်း�ကု့ �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း ၎င်းးတု့ွ� �ွကးသွူားမြို့ပီ်းလေးန်ာကး 
သူတွး��တွးခံံ�ားရှိသူည့်း� အလေး�ာင်းး ခုံန်စားးလေး�ာင်းးကု့�ည့်းး လေးတွွ�
ရ့ိှိခံ��သူည့်း။ လေးသူ�ံုးသွူားသူူ�ျား တွွင်း ခံျင်းးပု်န်းးလေးကျးရွှိာ�ိ ဦးးလေးအာင်း
လေး�ာင်းး၊ ပ်န်းးပ်�ံုးလေးကျးရွှိာ�ိ ကု့�ွန်းး�ွန်းးနိှင်း� ကု့�ျ�့းညွွန်း�တု့ွ�ကု့
သူာ အ�ည့်းနိှင်း�တွကွ အတွည့်း�ပ်�နု့ှင်းလေးသူးမြို့ပီ်း PDF ဝတွးစံုား ဝတွး
�ားသူူတွစားးဦးးအပ်ါအဝင်း ကျန်းရုိုပ်းအလေး�ာင်းး�ျားကု့ အတွည့်း��ပ်�
နု့ှင်းလေးသူးလေးပ်။ �ု့��ပ်င်း စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက လေးကျးရွှိာအတွွင်းး 
ပ်စားးခံတွး�ု�ျား �ပ်��ုပ်းခံ��လေးသူးရှိာ လေးန်အ့�းလေး�း�ံု �ီးရုို�ခံံခံ��ရှိကာ 
ခံျင်းးပု်န်းးလေးကျးရွှိာ �ူကြိုးက�့လေးကျာင်းး�ိ ကလေး�းင်ယှး ၈၀ လေးကျားကု့
�ည့်းး �ူသူားဒု့ိင်းးအ��စားး ��းး�ီးခံ��လေးသူးသူည့်း။ စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း
�ျား�ိာ ခံျင်းးပု်န်းးရွှိာအတွွင်းး �ူသူတွး၊ �ီးရုို�၊ ��းး�ီး�ု�ျား 
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�ကးတု့ွကး�ပ်��ုပ်းခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း လေးကျးရွှိာ သူားအခံျ�့�ကု့�ည့်းး 
��းး�ီးကာ ရှိဟုတွးယှာဉ်းး��င်း� လေးခံ်လေး�ာင်းသွူားလေးသူးသူည့်း။ ခံျင်းး
ပု်န်းးရွှိာတွွင်း မြို့ပီ်းခံ��သူည့်း� လေး�လေး�ား ဝါရီှိ�အတွွင်းးက�ည့်းး စားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက �ပ်ည့်းသူူ ၂၀ လေးကျားအား အစုား�ု့ကးအမြို့ပ်�ံ�ု့ကး 
သူတွး��တွး�ားလေးသူးသူည့်း။
n ယ်င််း�်ပင််မြို့�ု��နယ််၊	လ�်ပံမေး�်မေး�းးော်သု့ူ� �တွး� ၈ ရှိကး
တွွင်း အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက အင်းအား ၁၀၀ ခံန်း���င်း� 
�ကးန်ကးကြိုးကီးပ်စားးကူ�ျားယူှကာ ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး 
လေးကျးရွှိာဘုန်းးကြိုးကီးလေးကျာင်းး၌ ခု့ံ�ံုလေးန်သူည့်း� စားစားးလေးရိှိာင်း�ပ်ည့်းသူူ ၁၂ 
ဦးးကု့ အ�က�းး�ကးသူတွး��တွးခံ��သူည့်း။ အသူတွးခံံရှိသူူ�ျားတွွင်း 
ယှင်းး�ာပ်င်းအလေး�ခံစု့ားကး �ပ်ည့်းသူူ�ကာ ကွယှးလေးရှိးတွပ်း�ွ��တွစားးခုံ��စားးသူ
ည့်း� Hero Tiger Force အ�ွ���ိ ရှိ�လေးဘားတွစားးဦးးနိှင်း� အ�ျ�့းသူ�ီး၊ 
သူားနိှစားးဦးးနိှင်း� လေးယှာကခ� ��စားးသူူတု့ွ� ပ်ါဝင်းမြို့ပီ်း သူတွး��တွးခံံရှိသူူ ၁၁ 
ဦးး၏ ရုိုပ်းအလေး�ာင်းး�ျားကု့ စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက �ီးရုို�ခံ��မြို့ပီ်း 
ကျန်းတွစားးလေး�ာင်းးကု့�ူ PDF တွပ်း�ွ��ဝင်း�ျားက �ီးရုို�သူမြို့ဂုို�ဟုးလေးပ်းခံ��
သူည့်း။ �ီးရုို�သူတွး��တွးခံံခံ��ရှိသူူ�ျား��တွွင်း အသူကး ��ပ်ည့်း�လေးသူးသူ
ည့်း� ကလေး�းင်ယှးနိှစားးဦးးနိှင်း� အသူကး ၉၀ လေးကျား အ�ု့းအ�ွား�ျား
အ�့ ပ်ါဝင်းသူည့်း။ လေးသူ�ံုးသွူားသူူ�ျား�ိာ �ကးပံ်လေးတွာရွှိာခံံ လေးဒိ်
တွင်းညွွန်း� (၉၃ နိှစားး)၊ ဦးးသူန်းးလေး�ာင်း (၈၂ နိှစားး)၊ လေးဒိ်လေးအးလေးသူာင်းး 
(၆၂) နိှစားး၊ လေးဒိ်သ့ူန်းး�ိ (၆၁ နိှစားး)၊ ��ု့း�ု့းဝင်းး (၃၁ နိှစားး)၊ လေး�ာင်းစွား�းး
�ကးနု့ှင်း (၈ နိှစားး)၊ လေး�ာင်း��တွးဘုန်းးနု့ှင်း (၅ နိှစားး)၊ ကန်းသူာရွှိာခံံ လေးဒိ်
အုန်းး�ုင်း (၈၂ နိှစားး)၊ လေးဒိ်�ိ�ပ်ည့်း� (၇၇ နိှစားး)၊ လေးဒိ်သူန်းးညွွန်း� (၇၆ 
နိှစားး)၊ လေးဒိ်စ့ားန်းတွင်း� (၇၃ နိှစားး) နိှင်း� လေးဒိ်�့တွင်းတု့ွ� ��စားးသူည့်း။ စားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက �ူသူားဒု့ိင်းးအ��စားး အသံုူး�ပ်�ရှိန်း လေးဒိသူခံံ ၁၄ 
ဦးးကု့�ည့်းး �ပ်း�ံ��းး�ီးလေးခံ်လေး�ာင်းသွူားမြို့ပီ်း ��းး�ီးခံံရှိသူူ�ျားနိှ
င်း� အ�ကးအသွူယှး�ရှိလေးသူးလေးပ်။ စားစားးလေးကာင်းစီား �ု့းစားစားး�ျားလေး�ကာင်း� 
�ကးပံ်လေးတွာနိှင်း� အနီ်းအန်ားရ့ိှိ လေးကျးရွှိာလေးပ်ါင်းး ရိှိစားးရွှိာခံန်း��ိ �ပ်ည့်း
သူူ ၂၀၀၀ လေးကျား�ိာ လေးဘး�ွတွးရှိာသု့ူ� �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းလေးန်
�ကရှိသူည့်း။
n အရာ်မေး�််မြို့�ု��နယ််	မေး�်င််ပင််�န်ော်သိ်း ကု့သ့ူန်းး�ွန်းးအား 
�ကျီးကန်းရွှိာ၌ တွပ်းစွား��ားသူည့်း� စားခံတွ (၁၀) တွပ်းရှိင်းး�ိ 
�ကးန်ကးကု့င်းစားစားးသူား�ျားက ၎င်းး၏လေးန်အ့�း၌ ဝင်းလေးရှိာကး��းး�ီး 
လေးခံ်လေး�ာင်းသွူားမြို့ပီ်းလေးန်ာကး တွပ်းစွား��ားသူည့်း� လေးန်ရှိာ၌ပ်င်း 
သူတွး��တွးကာ ခံျကးခံျင်းး သူမြို့ဂုို�ဟုး ခု့ံင်းးခံ��သူည့်း။ စားစားးတွပ်းက 
��းး�ီး�ည့်း�စားာရှိင်းး��တွွင်း ကု့သ့ူန်းး�ွန်းးနိှင်း� ညီ့်��စားးသူူတု့ွ� ပ်ါဝင်း
မြို့ပီ်း ညီ့်��စားးသူူ�ိာ ကြိုးက�့တွင်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းလေးန်စားဉ်းး တွစံုားတွရှိာ�ပ်စားး�ု 
ကျ�း�ွန်း�ား�ခံင်းး �ရ့ိှိဟုု�ု့ကာ လေးန်အ့�း၌ �ကး�ကးလေးန်�ု့င်းလေးန်
စားဉ်းး �တွး� ဒုိတ့ွယှပ်တွးအတွွင်းးက ဝင်းလေးရှိာကး��းး�ီးလေးခံ်
လေး�ာင်းသွူားမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ယှခုံက��သု့ူ� အသူတွးခံံခံ��ရှိ�ခံင်းး ��စားးသူည့်း။ 
လေးကျးရွှိာသု့ူ� �ပ်န်း�ည့်းယူှလေး�ာင်းခွံင်�း�လေးပ်းဘ� အရှိာလေးတွားမြို့��့�လေးပ််
တွွင်း သူမြို့ဂုို�ဟုး ခံံခံ��ရှိသူည့်း� ကု့သ့ူန်းး�ွန်းး�ိာ လေးသူ�ံုးခံျန့်း၌ 
ခံနှာာကု့ယှးတွစားးခုံ�ံုးတွွင်း ရု့ိုကးနိှကးခံံ�ားရှိသူည့်း� အညု့ွအ��စွား�
ဒိဏားရှိာ�ျားအား လေးတွွ�ရ့ိှိခံ��ရှိမြို့ပီ်း ရုိုပ်းအလေး�ာင်းးကု့�ည့်းး ဓားာတွးပံု်
ရု့ိုကးယူှ�ခံင်းး ��ပ်�ရှိန်း စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက တွား��စားးခံ��သူည့်း။ 
n �ွာ န်းလှမြို့�ု��နယ််၊	သိေန်းဆုိပ်ဆိ�်	အမေးန်�်ဘို�်ရုှာ	မေးေ�ူလ
ော်အ်း အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက MI 35 ရှိဟုတွးယှာ
ည့်းနိှစားးစီားး��င်း� �တွး� ၁ ရှိကးက တု့ွကးခု့ံကးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး �တွး� ၃ 

ရှိကး ည့် ၉ န်ာရီှိခံန်း�တွွင်း လေး�ာကးပု့်�ရှိဟုတွးယှာဉ်းး သံုူးစားင်းး��င်း� 
စားစားးသူား�ျားအား သူယှးလေး�ာင်းကာ လေးကျးရွှိာအား ဝင်းလေးရှိာကး
စီားးန်င်းးခံ��သူည့်း။ �ု့သု့ူ� စီားးန်င်းး ခံျန့်းအတွွင်းး �ပ်ည့်းသူူပု့်င်း လေးန်အ့�းသံုူး
�ံုး၊ �ွန်းစားကး နိှစားးစီားး၊ ကားကြိုးကီး သံုူးစီားးနိှင်း� အ့�းစီားးကား တွစားးစီားးတု့ွ
ကု့ �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း လေးကျးရွှိာအတွွင်းးရ့ိှိ CDM 
ကျန်းး�ာလေးရှိးဝန်း��းး အ�ျ�့းသူ�ီး သံုူးဦးး၊ လေးဒိသူခံံ အ�ျ�့းသူ�ီးတွစားး
ဦးးအ�ပ်င်း ရွှိာသူား�ျား��စားးသူည့်း� လေး�ာင်းလေးကျား�ကးနိှင်း� လေး�ာင်း�ှ�းး
မြို့��့းတု့ွ�အား ��းး�ီးသွူားခံ��သူည့်း။ �တွး� ၅ ရှိကးတွွင်း လေး�ာင်းလေးကျား
�ကးနိှင်း� လေး�ာင်း�ှ�းးမြို့��့းတု့ွ�၏ သူတွး��တွးခံံ�ားရှိသူည့်း� ရုိုပ်း
အလေး�ာင်းး�ျားအား �ပ်န်း�ည့်းလေးတွွ�ရ့ိှိခံ�� လေးသူား�ည့်းး ကျန်း��းး�ီးခံံ 
အ�ျ�့းသူ�ီးလေး�းဦးး�ိာ လေးပ်ျာကး�ံုး�ျကး ရ့ိှိသူည့်း။
n	ခင််ဉီးးးမြို့�ု��နယ််၊	ဒန်း��န်းမေး�းးော် အ်း စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက 
�တွး� ၅ ရှိကး �ွန်းး�ွ�ပု့်င်းးတွွင်း �ကးန်ကးကြိုးကီး�ျား��င်း� ပ်စားးခံတွးခံ��
သူည့်း�အတွွကး အသူကး ၅ နိှစားးအရွှိယှး ကလေး�းင်ယှးတွစားးဦးး ကျည့်း
�့�ိန်းခံ��ကာ ရွှိာ�ံုးကွတွးနီ်းပ်ါး�ည့်းး �ီးရုို��ျကး�ီးခံံခံ��ရှိကာ ရွှိာခံံ
�ျား�ည့်းး �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းခံ��ရှိသူည့်း။ 
n	မေးေ�ဘုို�ခေု�င််၊	နှှ�စား်းရာစ်ားမေး�းးော်အ်း	အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီား
တွပ်း�ျားက လေး�လေး�ားဝါရီှိ ၂၅ ရှိကးက �ကးန်ကးကြိုးကီး�ျား ��င်း� ပ်စားး
ကာ ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးခံ��သူည့်း� ��စားးစားဉ်းးတွွင်း လေးဒိသူခံံ �ယှဉ်းးစားန်းး
လေးအး�ိာ �ကးန်ကးကြိုးကီးကျည့်း�့�ိန်း၍ ပွ်�ခံျင်းးမြို့ပီ်း လေးသူ�ံုးခံ��သူည့်း�။ 
�ု့��ပ်င်း �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းနု့ှင်း�ခံင်းး�ရ့ိှိခံ��သူည့်း� ဦးးဘသ့ူန်းး၊ ဦးးစု့ားး
�ွင်းဦးးနိှင်း� လေးဒိ်ခံင်းသူန်းးတု့ွ�ကု့�ည့်းး စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက 
သူတွး��တွး�ီးရုို� အလေး�ာင်းးလေး�ျာကးခံ���ကသူည့်း။ စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း
�ျား �ီးရုို��ျကး�ီး�ုလေး�ကာင်း� အ့�းလေး�ခံ ၅၀၀ လေးကျားရ့ိှိသူည့်း� နိှ�စားား
ရှိစားးရွှိာတွွင်း အ့�းလေး�ခံလေးပ်ါင်းး ၃၇၅ �ံုး �ီးလေး�ာင်းပ်ျကးစီားးခံ��မြို့ပီ်း စားစားး
လေးကာင်းစီား အ�က�းး�ကး�ုကု့ တွား�ီးနု့ှင်းရှိန်း �ာလေးရှိာကးလေးပ်းသူည့်း� 
လေးပ်ါကးခံျ�့င်းလေးကျးရွှိာ�ိ လေးဒိသူခံံ�ပ်ည့်းသူူ�ကာကွယှးလေးရှိးတွပ်း�ွ��ဝင်း ၁၅ 
ဦးး�ည့်းး အ�ပ်န်းအ�ိန်းပ်စားးခံတွး�ု�ျား��စားးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ကျ�ံုးသွူားခံ��
ရှိသူည့်း။ 
n	�န်�ဆိ�်မြို့�ု��နယ််၊	မေး��်�်အင််းော်အနးးရုှာ စားစားးလေးဘးလေးရိှိာင်းစားခံန်းး
အား ကွန်းး�ယှးရွှိာအလေး�ခံစု့ားကး အ�က�းး�ကးစားစားးတွပ်းနိှင်း� ပ်ျ�လေးစားာ
�ီး�ျားက �တွး� ၆ ရှိကးတွွင်း �ကးန်ကးကြိုးကီး�ျား��င်း� ပ်စားးခံတွး၍ 
ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးရှိာ တွန်း��ည့်း PDF တွပ်းလေးပ်ါင်းးစုားက �ပ်န်း�ည့်း 
ခုံခံံရှိာ�ိ တု့ွကးပွ်� ��စားးပွ်ားခံ��သူည့်း။ တွစားးန်ာရီှိခံန်း� တု့ွကးပွ်���စားးပွ်ားမြို့ပီ်း
လေးန်ာကး PDF တွပ်းလေးပ်ါင်းးစုား ဘကး�ိ အ�့အခု့ံကး �ရ့ိှိဘ� �ုတွးခွံာ
�ာနု့ှင်းလေးသူား�ည့်းး စားစားးလေးဘးလေးရိှိာင်း�ပ်ည့်းသူူ လေး�းဦးးအား 
အ�က�းး�ကးစားစားးတွပ်းက ��းး�ီးသွူားသူည့်း။
n	ခင််ဦးးမြို့�ု��နယ််၊	�ှန်မေး�်ော်အ်း �တွး� ၅ ရှိကး ည့်ပု့်င်းးတွွင်း 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးကာ 
�ပ်ည့်းသူူပု့်င်းလေးန်အ့�း ၂၅ �ံုးအား �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း ရွှိာခံံ
�ျား��စားးသူည့်း� ကု့�ျ�့းလေးကျား၊ ကု့သူန်းးလေးငွ်နိှင်း� ကု့�ျ�့းတွင်း�တု့ွ�အား 
သူတွး��တွးကာ အလေး�ာင်းး�ျားအနီ်း �ု့င်းး�ျား လေး�ာကး�ားခံ��
သူည့်း။  
n	ထီးးးခးု�င်််မြို့�ု��နယ််၊	သိခာ�်မေးခး်င််ော်အ်း �တွး� ၆ ရှိကးတွွင်း 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးခံ��ကာ 
�ပ်ည့်းသူူပု့်င်းလေးန်အ့�း ၁၃ �ံုးအား ဓားာတွး�ီလေး�ာင်းး �ီးရုို� �ျကး�ီးခံ��
သူည့်း။ 
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n	မေးေ�ဘုို�မြို့�ု��နယ််၊	ဆုိ�်ခာန်မေး�းးော်	ရှိ�စားခံန်းးတွွင်း တွပ်းစွား��ားသူည့်း� 
တွပ်းစွား��ားသူည့်း� အ�က�းး�ကးစားစားးတွပ်းက �တွး� ၁၂ ရှိကး နံ်န်ကး
ပု့်င်းးတွွင်း ငိ်ကးလေးပ်ျာမြို့ခံံအ�ုပ်းသူ�ား သံုူးဦးးအား ဓားား�ျားပ်ါ�ာသူည့်း�
အတွွကး PDF ဟုု �ု့ကာ စွားပ်းစွား���းး�ီးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ရွှိာ�ပ်င်း�ုတွး
ကာ အ�က�းး�ကးသူတွး��တွးမြို့ပီ်း အလေး�ာင်းး�ျားအား ပ်စားး�ားခံ��
သူည့်း။ 
n	ယ်င််း�်�ပင််မြို့�ု��နယ််	သိမေး�ပမေးအးော်�ာင််	တွပ်းစွား��ားည့်း� 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျား �ပ်န်း�ည့်း�ွကးခွံာခံျန့်းတွွင်း ရွှိာ
အတွွင်းး၌ �ကး�ပ်န်းကြိုးက�့းတုွပ်း �ီးရုို�သူတွး��တွးခံံ�ားရှိသူည့်း� ရုိုပ်း
အလေး�ာင်းးနိှစားးခုံအား လေးတွွ�ရ့ိှိခံ��ရှိမြို့ပီ်း ခံျင်းးပု်န်းးရွှိာ�ိ �ူသူားဒု့ိင်းး
အ��စားး ��းး�ီးခံံ�ားရှိသူည့်း� ခံျင်းးပု်န်းးရွှိာခံံ နိှစားးဦးး��စားးလေး�ကာင်းး 
စ့ားစားစားးလေးတွွ�ရ့ိှိခံ��ရှိသူည့်း။ အင်းအား ၁၀၀ ခံန်း�ရ့ိှိမြို့ပီ်း ခံျင်းးပု်န်းးနိှင်း� 
သူလေး�ပ်လေးအးရွှိာခံံ�ျားအာ သူတွး��တွးကာ လေးန်အ့�း�ျားအား �ီးရုို�
�ျကး�ီးခံ��သူည့်း� အ�ု့ပ်ါစားစားးလေးကာင်းစီား စားစားးလေး�ကာင်းး�ိာ �တွး� ၃ 
ရှိကး နံ်န်ကးပု့်င်းးက ကနီ်မြို့��့�န်ယှး �ု့းလေးကာင်းးလေးကျးရွှိာ�ိ လေး��ာကး
ဘကးလေးတွာ��းးအတု့ွင်းး စားစားး လေး�ကာင်းး�ု့း�ွကးခွံာသွူားရှိာ ��းး
တွစားးလေး�ာာကးရ့ိှိ �ပ်ည့်းသူူပု့်င်း လေးန်အ့�း၊ တွ��ျားအား ဝင်းလေးရှိာကး
လေး�ှလေးနိှာကး �ျကး�ီး�ခံင်းး၊ �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းသူူ�ျားအား 
ပ်စားးခံတွး�ခံင်းး�ျား �ပ်��ုပ်းခံ��သူည့်း�အတွွကး အသူကး ၁၄ နိှစားးအရွှိယှး 
ကလေး�းင်ယှး တွစားးဦးး �ကးလေး�ာင်းး၌ ကျည့်း�့�ိန်း ဒိဏားရှိာရှိရ့ိှိခံ��
သူည့်း။
n	မေး��်င််မြို့�ု��နယ််၊	မေးနပူ��န်းော်အ်း �တွး� ၄ ရှိကးတွွင်း ��င်းးမြို့ခံံ
မြို့��့�န်ယှး၊ �ီ�ီးခံုံ လေးရှိန်ကး�့ပ်းက�းးဘကး�ိ �င်းး�ာသူည့်း� 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးကာ 
လေးန်အ့�း�ျားအား �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း လေးဒိသူခံံ�ျားပု့်င်း နွှား၊ 
ဝကးနိှင်း� လေးန်အ့�းအတွွင်းးရ့ိှိ တွန်း�ု့းရ့ိှိပ်စားစည့်းး�ျားကု့ �ုယှကး 
ယူှလေး�ာင်းသွူား�ကသူည့်း။ 
n	ခင််ဦးးမြို့�ု��နယ််၊	မေးေ�ဘုို�-��စ်ားကြီး�းးန်းလ�်းပု�င််းရုှာ	���န်မေး�းးော်
အ်း �တွး� ၁၅ ရှိကးက တွ�ုတွးနိှင်း� �ကျီးတံုွလေးကျးရွှိာ�ိ ပ်ျ�လေးစားာ
�ီး�ျား၊ အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက ကားင်ါးစီားး��င်း� ဝင်း
လေးရှိာကး�ာမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ရွှိာအတွွင်းးရ့ိှိ ပ်ျ�လေးစားာ�ီးလေးန်အ့�း င်ါး�ံုး�ိ
အပ် ကျန်း �ပ်ည့်းသူူပု့်င်းလေးန်အ့�း ၉၃ �ံုးအား �ီးလေး�ာင်းတု့ွကးသွူင်းးခံ��
သူည့်း။ �ု့��ပ်င်း ကားတွစားးစီားး၊ �ု့ကးကယှး ခုံန်စားးစီားး၊ လေးရှိတွင်းစားကး ရိှိစားး
�ံုး၊ ဓားာတွး�ီအင်းဂိုျင်း သံုူး�ံုး၊ နွှားသံုူးလေးကာင်း၊ �့တွး င်ါးလေးကာင်း
နိှင်း� ဝကး တွစားးလေးကာင်းတု့ွ�ကု့�ည့်းး သူတွး��တွး�ီးရုို��ျကး�ီးခံ��ကာ 

လေးဒိသူခံံပု့်င်း ၁၂ ဘီးကား��င်း� အစားားအလေးသူာကးနိှင်း� တွန်း�ု့းရ့ိှိ 
ပ်စားစည့်းး�ျားကု့ သ့ူ�းးယူှသွူားခံ��သူည့်း။ 
n	�န်�ဆိ�်မြို့�ု��နယ််၊	�န်�ဆိ�်	စုား�်းစား်းော်ခံ အသူကး ၁၅ နိှစားး
အရွှိယှး �သူ�အ့���နိှင်း� အသူကး ၇၀ အရွှိယှး အ�ယှးအု့ တွစားးဦးးတု့ွ�
အား �တွး� ၁၂ ရှိကး လေးန်��ယှးပု့်င်းးတွွင်း အ�က�းး�ကးစားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက သူတွး��တွးကာ အလေး�ာင်းးအား �ီးရုို��ျကး�ီး
ခံ��သူည့်း။ ယှင်းးလေးန်� လေးန်��ယှးပု့်င်းးတွွင်း စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက 
လေးကျးရွှိာအတွွင်းး လေးသူန်တွးပ်စားးလေး�ာကး ဝင်း လေးရှိာကးစီားးန်င်းးစားဉ်းး �သူ�
အ့����ိာ ရှိင်းဘကးနိှင်း� လေးပ်ါင်းတု့ွ�၌ ကျည့်း�့�ိန်းကာ ပွ်�ခံျင်းးမြို့ပီ်း 
လေးသူ�ံုးခံ���ခံင်းး��စားးမြို့ပီ်း �သူန်းစွား�းး ��စားးသူည့်း� အသူကး ၇၀ အရွှိယှး 
အ�ယှးအု့�ိာ �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်း�ု ��ပ်�နု့ှင်းဘ� လေးန်အ့�း၌ ကျန်း
လေးန်စားဉ်းး စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း �ျားက �ီးရုို�သူတွး��တွးခံ���ခံင်းး ��စားးသူည့်း။ 
စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျား ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးစားဉ်းး ရွှိာခံံလေးန်အ့�း င်ါး�ံုး
ခံန်း�ည့်းး �ီးရုို��ျကး�ီးခံံခံ�ရှိမြို့ပီ်း အသူကးအရွှိယှးကြိုးကီးရှိင်း�သူူအခံျ�့� 
ရွှိာတွွင်းး ပ့်တွး�့ခံ��ကာ ရွှိာခံံအ�ျားအ�ပ်ား�ိာ လေးဘး�ွတွးရှိာသု့ူ� 
�ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းခံ��ရှိသူည့်း။ 
n	ဒးပဲယ်င််းမြို့�ု��နယ််	အမေးရှာ�ဘို�်ရုှာ	နှ��း်းမေး�းးော်အ်း	�တွး� ၁၄ 
ရှိကး နံ်န်ကးပု့်င်းးက စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက တွပ်း�ျားက စားစားး 
လေး�ကာင်းး�ု့း�ားသူည့်း�အတွွကး နုှ�ျားရွှိာအပ်ါအဝင်း သူရှိကးလေးတွာ၊ 
လေးည့်ာင်း�ိ၊ ဝ�ကြိုးကီး၊ ကုန်းးကြိုးကီးနိှင်း� ယှဉ်းးလေးကျးရွှိာ �ပ်ည့်းသူူ�ျား�ိာ ရွှိာ
ကု့ စွားန်း�ခွံာကာ လေးဘး�ွတွးရှိာသု့ူ��ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်းခံ���ကရှိသူည့်း။ 
n	�နးမြို့�ု��နယ််၊	မေးခး်င််း�အမေးရှာ�ော်နှှင်််	အမေးန်�်ော်အ်း	စားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက အင်းအား ၇၀ လေးကျား��င်း� �တွး� ၅ ရှိကး ည့် 
၁၀ န်ာရီှိခံန်း�တွွင်း ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး �ီးရုို��ျကး�ီးခံ��သူည့်း�
အတွွကး ရွှိာ�ံုးကွတွး �ီးလေး�ာင်း�ပ်ာကျသွူားခံ��သူည့်း။ �ီးရုို��ျကး�ီး
ခံံရှိ�ုလေး�ကာင်း လေးခံျာင်းး� အလေးရိှိ�ရွှိာ�ိ �ပ်ည့်းသူူပု့်င်းအ့�း လေး�း�ံုးနိှင်း� 
အလေးန်ာကးရွှိာ�ိ ၁၃ �ံုး၊ နွှားတွ�ကြိုးကီး ကု့း�ံုး၊ �ီး�ု့လေးခံျာင်း ကု့းခုံ၊ 
�ွန်းစားကး သံုူး�ံုး၊ �ီစားကး သံုူးခုံအပ်ါအဝင်း အလေးန်ာကးရွှိာရ့ိှိ 
လေးကျး�ကးကျန်းး�ာလေးရှိးဌာာန်ခွံ� လေး�းလေးပ်းခံန်းးတု့ွ� �ီးလေး�ာင်း�ပ်ာကျ
သွူားခံ��သူည့်း။ �ု့��ပ်င်း �ုပ်းင်န်းးသံုူး ခု့ံင်းးနွှားနိှစားးလေးကာင်းကု့ သူတွး��တွး 
ခံ��သူည့်း� အ�ပ်င်း စုားလေး�ာင်းး�ားသူည့်း� စားားန်ပ်းရ့ှိကခာနိှင်း� နွှားစားာတွ�
�ျားကု့ပ်ါ �ီးလေး�ာင်းတု့ွကးသွူင်းးသွူားခံ��သူည့်း။ 
n	ဒးပဲယ်င််းမြို့�ု��နယ််၊	�င််းမေးဆိာနှှစ်ားမေး�းးော်�ှ	လေးဒိသူခံံကာကွယှးလေးရှိး
တွပ်း�ွ�� - PDF တွပ်း�ွ��ဝင်း ရိှိစားးဦးးကု့ အ�က�းး�ကးစားစားး လေးကာင်းစီားတွပ်း
�ျားက �တွး� ၄ရှိကး နံ်န်ကး ၆န်ာရီှိတွွင်း ��းး�ီးသူတွး��တွးခံ��သူည့်း။ 

 l ကနီ်၊ ပု်��၊ ယှင်းး�ာပ်င်း၊ အရှိာလေးတွား၊ ဝန်းးသု့ူ၊ ဘုတွ�င်း၊ ပ်င်း�ယှးဘူး၊ လေးကာ�င်းး တု့ွ��ိာ 
ယှခံင်းကတွည့်းးက ယှခုံအခံျန့်းအ�့ အင်းတွာန်ကး��တွးလေးတွာကးခံံ�ားရှိသူည့်း။ 

 l �တွး� ၁၃ ရှိကးည့်ပု့်င်းးတွွင်း မြို့��့�န်ယှး/မြို့��့�လေးပ်ါင်းး ၂၄ ခုံ၌ အင်းတွာန်ကး�ျား �ပ်း�ံ��တွး
လေးတွာကးခံံခံ��ရှိသူည့်း။ ၎င်းးတု့ွ��ိာ လေးခံျာင်းးဦးး၊ လေး��ာင်း၊ �ား�င်းးကြိုးကီး၊ ခံင်းဦးး၊ ဒီိပ်�ယှင်းး၊ ဝကး
�ကး၊ လေးရှိဦးး၊ ��င်းး�ူ၊ ဗန်းးလေး�ာကး၊ ကသူာ၊ �ီးခံျ�့င်�း၊ ကန်�းဘ�ူ၊ တွန်�း�ည့်း၊ �င်းးကင်းး၊ 
ကလေး�း၀၊ တွ�ူး၊ လေး�ား�ု့ကး၊ အင်းးလေးတွား၊ ဟုု�မ�င်းး၊ ကွန်းး�ိ၊ လေး�ာင်းး�ပ်င်း၊ ခံနှ းီး၊ �ဟုယှး၊ 
ကလေး�း တု့ွ� ��စားးသူည့်း။ 

စစ်ကုို�င််း�တုို�င််း��့ကို အားင််းတိုာနဲ့က်ိုဖြ�တ်ိုရောတိုာက်ိုခံံ�ာ��မ့မ�ာ�
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n	မေးပါ�်မြို့�ု��နယ််၊	အင််းင်ယ််မေးဒါင်််မေး�းးော် မေးန အသူကး ၄၂ နိှစားး
အရွှိယှး �လေးအးလေးအးဝင်းးအား �တွး� ၅ ရှိကး ည့်လေးန်ပု့်င်းးတွွင်း 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက အဓား�မပြုပ်�ကျင်း� သူတွး��တွး
ကာ အသူကး သံုူးနိှစားးအရွှိယှး သူ�ီးင်ယှးကု့ပ်ါ ဓားား��င်း��ု့း၍ 
သူတွး��တွးခံ��သူည့်း။ ယှင်းးလေးန်� ည့်လေးန်ပု့်င်းးက ရွှိာအတွွင်းးသု့ူ� စားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက �ကးန်ကးကြိုးကီး�ျား��င်း� ရှိ�းးသူတွးပ်စားးခံတွးကာ 
ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး သူ�ီးင်ယှးနိှင်း�အတူွ တ့ွ�းးလေးရိှိာင်းရှိန်း 
�ပ်င်း�င်းလေးန်သူည့်း� �လေးအးလေးအးဝင်းအား စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက 
��းး�ီး�့သွူားခံ��မြို့ပီ်း လေးန်အ့�းလေးရိှိ�တွွင်းပ်င်း အဓား�မပြုပ်�ကျင်း� သူတွး��တွးခံ��
�ခံင်းး ��စားးသူည့်း။ လေးဒိသူခံံ ပ်ျ�လေးစားာ�ီးနိှင်�း စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ွ��ဝင်း 
စုားစုားလေးပ်ါင်းးအင်းအား ၇၀ လေးကျား��င်း� ရွှိာအတွွင်းး ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းး
စားဉ်းး လေးဒိသူခံံ PDF �ျားနိှင်း� တု့ွကးပွ်���စားးပွ်ားခံ��လေးသူးမြို့ပီ်း PDF �ျား
ဘကး�ိ င်ါးဦးး ကျ�ံုးခံ��ရှိသူည့်း။ ရွှိာအတွွင်းး�ိ စားစားးလေးကာင်းစီား တွပ်း
�ျား �ပ်န်း�ည့်း�ွကးခွံာစားဉ်းး �ုဒ့ိန်းးကျင်း�သူတွး��တွးခံံရှိသူည့်း� �
လေးအးလေးအးဝင်းး၏ အသူကး ၁၁ နိှစားးအရွှိယှး လေးန်ာကး�ပ်းသူ�ီးင်ယှး
အပ်ါအဝင်း ကလေး�းင်ယှး ကု့းဦးး၊ အ�ျ�့းသူ�ီး ၁၂ ဦးးနိှင်း� အ�ျ�့းသူား 
ရိှိစားးဦးးကု့�ည့်းး ��းး�ီးသွူားသူည့်း။ 
n ဂန်�မေးဂါမြို့�ု��နယ််�ာင််းရုှာ	မေး�းးော် 	မေး�ခ်�်ော်အ်း စားစားးလေးကာင်းစီား
တွပ်း�ျားက အကြိုးက့�းကြိုးက့�း �ီးလေး�ာင်းတု့ွကးသွူင်းးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း ယှင်းး
လေး�ခံာကးရွှိာအန်ကး နိှစားးရွှိာ�ိ �ပ်ည့်းသူူ ၂၂ ဦးးကု့ ရှိကးစားကးစွားာ 
သူတွး��တွး�ားသူည့်း။ လေး�လေး�ားဝါရီှိ� ၂၈ ရှိကး�ိ �တွး� ၂ ရှိကး
အ�့ ဂိုန်း�လေးဂိုါမြို့��့�န်ယှးတွွင်းးရ့ိှိ သူင်းလေးတွာ၊ လေးရှှိဘု့၊ ကံတု့ွး၊ စား�းးမြို့��့�၊ 
��င်းသူားနိှင်း� ကုန်းးလေးကျးရွှိာတု့ွ�အား စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက 

အကြိုးက့�းကြိုးက့�း �ီးရုို��ျကး�ီးခံ���ခံင်းး��စားးကာ လေးရှှိဘု့နိှင်း� ကံတု့ွး
လေးကျးရွှိာ�ိ လေးဒိသူခံံ�ပ်ည့်းသူူ ၂၂ ဦးးကု့�ည့်းး သူတွး��တွးခံ��သူည့်း။ 
အကြိုးက့�းကြိုးက့�း �ီးရုို��ျကး�ီးခံံရှိ�ု�ျားလေး�ကင်း� သူစားးလေးတွာ�ိ အ့�းလေး�ခံ 
၂၀၀ လေးကျား၊ လေးရှှိဘု့�ိ ၂၀ လေးကျား၊ ကံတု့ွး�ိ ၃၀ လေးကျား၊ စား�းးမြို့��့��ိ 
၂၀ လေးကျားနိှင်း� ��င်းသူာရွှိာ�ိ �ပ်ည့်းသူူပု့်င်းအ့�းနိှစားး�ံုး �ီးလေး�ာင်း
ပ်ျကးစီားးခံ��ရှိသူည့်း။ 
n	ပခ��ူ�မြို့�ု��၊	မေးပါ�်လ�်းနှှင်််	မြို့�ု��မေးရှာ်င််လ�်းဆံိ�၊	လယ််ယ််ော်
အနးး လေးပ်ါကး��းး�တွွင်း �တွး� ၄ ရှိကး �ွန်းး�ွ�ပု့်င်းးက �ု့င်းကယှး
စီားးန်င်းး�ာသူည့်း� အ�ျ�့းသူားနိှင်း� အ�ျ�့းသူ�ီးတု့ွ�အား စားစားးလေး�းလေးရှိး
�ုပ်းလေး�ာင်းလေးန်သူည့်း� အ�က�းး�ကးစားစားးတွပ်းက ပ်စားးခံတွးသူ��င်း� 
အ�ျ�့းသူ�ီး�ိာ လေး�ခံလေး�ာကး၌ ကျည့်း�့�ိန်း ဒိဏားရှိာရှိရ့ိှိခံ��သူည့်း။ 
ပ်ခုံကူ�မြို့��့�လေးပ််တွွင်းပ်င်း အ�ခံား�ူင်ယှးနိှစားးဦးးကု့�ည့်းး စားစားးအုပ်းစုား
�ကးလေးအာကးခံံ တွပ်း�ွ���ျားက ��းး�ီးခံ��သူည့်း�အ�ပ်င်း ပ်ခုံကူ�မြို့��့�၊ 
(၁) ��းး၊ အ�ိတွး (၁၅) အ့�းအား အ�က�းး�ကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး 
�ပ်ည့်းသူူတွစားးဦးးကု့ �ပ်း�ံ��းး�ီးသွူားသူည့်း။ 
n	မေးရာစားကြီး�ု�မြို့�ု��နယ််၊	သဲိမေး�်ော်အ်း အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီား
တွပ်း�ျားက �တွး� ၁၄ ရှိကး နံ်န်ကး ၉ န်ာရီှိခံန်း�တွွင်း ဝင်းလေးရှိာကး
စီားးန်င်းးခံ��မြို့ပီ်းလေးန်ာကး တ့ွ�းးလေးရိှိာင်း�ခံင်းး ��ပ်��ုပ်းနု့ှင်းသူည့်း� သူကးကြိုးကီး
ရွှိယှးအု့�ျားအား �ီးရုို�သူတွး��တွး အလေး�ာင်းး လေး�ျာကးခံ���ကသူည့်း။ 
အ�ု့ပ်ါ စားစားးလေး�ကာင်းး�ိာ သူ�လေးတွာအ�ပ်င်း အနီ်းအန်ားရ့ိှိ လေးကျးရွှိာ
�ျားသု့ူ��ည့်းး ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းး ��းး�ီး�ု�ျား �ကးတု့ွကး�ုပ်းလေးန်
သူည့်း�အတွွကး လေးဒိသူခံံ�ျား လေးဘး�ွတွးရှိာသု့ူ� �ွကးလေး�ပ်းတ့ွ�းးလေးရိှိာင်း
လေးန်�ကရှိသူည့်း။ 

မရောကိုာ�တုို�င််း�အားတိုာင််း� မရောကိုာ�တုို�င််း�အားတိုာင််း� 
�မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ��မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ�

အမျိုး�း��သမျိုးး�မျိုး�း�အး� ကားယိးန္ဒြေ�ေ� ပျ�က်ာစီးး�ခြ�င််း�၊ 
အရှှက်ာ�ဲ�ခြ�င််း�၊ ယုိတ််ည့ံ့�န္ဒြေစီးခြ�င််း�၊ 
လိးင််းပျးုင််း�ဆိုးုင််းရှး န္ဒြေ�ါင််း�ပု့ျခြ�တ်် အခြမျိုးတ််ထုုတ််ခြ�င််း�၊ 
အကြကာမ်ျိုး��က်ာခြ�င််း� မျိုးခြပျ�ရှ။
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n	�ု��်ကြီး�းးမြို့�ု��နယ််၊	မေး�်ဓုိ��န်းရာပ်�ာ�်�ာင်် င်ါးအ့�းစုားလေးကျးရွှိာ
သု့ူ� �ပ်န်း�ာသူည့်း� PDF �ူင်ယှးနိှစားးဦးးကု့ �တွး� ၁ ရှိကးတွွင်း စားစားး
လေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက ပ်စားးခံတွး��းး�ီးခံ��ရှိာ တွစားးဦးးပွ်�ခံျင်းးမြို့ပီ်း 
လေးသူ�ံုးမြို့ပီ်း လေး�ခံလေး�ာကးကျည့်း�့�ိန်း၍ ��းး�ီးခံံရှိသူည့်း� အ�ခံား
�ူင်ယှးတွစားးဦးး�ိာ�ည့်းး စားစားးလေး�ကာလေးရှိး၌ န့ိှပ်းစားကးသူတွး��တွးခံံခံ��ရှိ
သူည့်း။ 
n	ဒဂံ�မြို့�ု��သိစ်ား	မေး��်�်ပု�င််းမြို့�ု��နယ််၊ ဗ�ူး��းး�လေးပ််ရ့ိှိ လေးဇာားကြိုးကီး
ကားဝပ်းလေးရိှိာ�အနီ်းတွွင်း �တွး� ၃ ရှိကး ည့် ၁၀ န်ာရီှိခံန်း�က �ူင်ယှး 
အ�ျ�့းသူားနိှစားးဦးးနိှင်း� အ�ျ�့းသူ�ီးနိှစားးဦးး လေး�ာင်းးနိှင်း�ု့ကးပ်ါ�ာသူ
ည့်း� ကာအား အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ွ�� �ျားက ကား��င်း� ဝင်း
တု့ွကးကာ လေးသူန်တွးပ်စားးလေး�ာကး၍ ကားလေးပ််ပ်ါသူူအား�ံုးအား ရု့ိုကး
နိှကး ��းး�ီးသွူားသူည့်း။ 
n	ဒဂံ�မြို့�ု��သိစ်ားမေး��်�်ပု�င််းမြို့�ု��နယ််၊	(၄၄)	ရာပ်�ာ�်၊	လေးကျာကးစ့ား�းး
��းးရ့ိှိ လေးန်အ့�းတွစားး�ံုးအား အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီား တွပ်း�ွ��ဝင်း
�ျားက �တွး� ၃ ရှိကး ည့် ၁၁ န်ာရီှိခံန်း�တွွင်း အင်းအားသံုူး ဝင်း
လေးရှိာကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး သူားအ� နိှစားးဦးးကု့ အလေး�ကာင်းး��� ရု့ိုကး
နိှကး��းး�ီးသွူားသူည့်း။ 
n	�ဟန်းမြို့�ု��နယ််၊	င်ါးထီးပ်ကြီး�းးဘို�ရာ်းအနးး	မေးနထုီး�င််သူိ ကု့စု့ားးရှိာဇာနိှ
င်း� �့သူားစုားဝင်း ခုံန်စားးဦးးကု့ �တွး� ၁၃ ရှိကး လေးန်��ယှးပု့်င်းးတွွင်း 
အ�က�းး�ကးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ွ��ဝင်း�ျားက PDF �ျားဟုု စွားပ်းစွား�ကာ 
ပ်စားးခံတွး��းး�ီးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး လေးန်အ့�း�ိ အ�ု့းတွန်း လေးရှှိ၊ လေးငွ်နိှင်း� 
တွန်း�ု့းရ့ိှိပ်စားစည့်းး�ျားကု့ သ့ူ�းး�ည့်းးယူှလေး�ာင်းသွူားသူည့်း။ စားစားး
လေးကာင်းစီား�ကးန်ကးကု့င်း�ျားက စားစားးကားခုံန်စားးစီားး��င်း� ပ်စားးခံတွး
��းး�ီးစားဉ်းး ကု့စု့ားးရှိာဇာာ�ိာ လေး�ခံလေး�ာကး ကျည့်း�့�ိန်းခံ��မြို့ပီ်း �့သူားစုား

ဝင်း�ျားပ်ါ ��းး�ီးခံံရှိ �ခံင်းး ��စားးသူည့်း။ ��းး�ီးခံံရှိသူည့်း� �့သူားစုား
ဝင်း�ျား�ိာ �ဝင်းးဝင်းး�တွး၊ �သူင်းးသူင်းးရ့ိှိန်း၊ လေး�ာင်းနု့ှင်း�ု့းလေးအာင်း၊ 
�အ့သူဇာင်း�ု့း၊ �လေး���တွးနု့ှးလေးအာင်း၊ �ယှ�င်းးပ်ပ်၊ လေးဒိ်စုားစုားတု့ွ� ��စားး
ကာ ကျည့်း�့�ိန်း�ားသူည့်း� လေး�ာင်းစု့ားးရှိာဇာာ၏ အသူကးအနှ းရှိာယှး
�ံုမြို့ခံ�ံ�ု�ိာ အ�ူးစု့ားးရ့ှိ�းရှိသူည့်း။ 
n	သိ်မေး��မြို့�ု��နယ််	၃/ရာန်မေး�ပရာပ်�ာ�်၊ ရှိန်းလေး�ပ် (၁၁) ��းး၊ 
အ�ိတွး (၁၅/B) လေး��ညီ့်�ပ်းအား �တွး� ၁၁ ရှိကး ည့်ပု့်င်းးတွွင်း 
အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားတွပ််�ျားက ဝင်းလေးရှိာကးစီားးန်င်းးမြို့ပီ်းလေးန်ာကး 
အ့�းငိ်ားအ��စားး လေးန်�ု့င်းသူူ �ူင်ယှး င်ါးဦးးကု့ ရု့ိုကးနိှကး��းး�ီးသွူား
ခံ��မြို့ပီ်း အသူကး ၃၂ နိှစားးအရွှိယှး လေး�ာင်းဝဿန်း�ိာ စားစားးလေး�ကာလေးရှိး၌ 
န့ိှပ်းစားကးသူတွး��တွးခံံခံ��ရှိသူည့်း။ ကျန်း �ူင်ယှးလေး�းဦးး�ိာ �တွး� 
၁၃ ရှိကး နံ်န်ကးပု့်င်းးတွွင်း �ျကးနိှာနိှင်း� ခံနှာာကု့ယှးအနံိှ�အ�ပ်ား၌ ရု့ိုကး
နိှကးစားစားးလေး�းခံံ�ားရှိသူည့်း� ဒိဏားရှိာ�ျား��င်း� �ပ်န်း�ည့်း
�ွတွးလေး��ာကး�ာခံ��သူည့်း။ 
n	ဒဂံ�ဆုိပ်��်းမြို့�ု��နယ််၊	(၁၆၈)	ရာပ်�ာ�်၌ အသူကး ၂၅ နိှစားး
အရွှိယှး လေး�ာင်းမြို့င့်�းးခံျ�းး�ိာ �တွး� ၁၄ ရှိကး ည့် ၁၁ ခံန်း�တွွင်း စားစားး
လေးကာင်းစီားခံန်း� ရှိာအ့�း�းး �ွန်းးနု့ှင်းနိှင်�း အ�ွ��က ဝု့င်းးဝန်းးရု့ိုကးနိှကး 
သူည့်း�အတွွကး ဦးးလေးခံါးလေး�က�ွကာ လေးသူ�ံုးသွူားခံ��ရှိ သူည့်း။ ယှင်းးည့်
ပု့်င်းးက လေး�ာင်းမြို့င့်�းးခံျ�းးနိှင်း� ရှိာအ့�း�းး �ွန်းးနု့ှင်းတု့ွ� စားကား�ျားကာ 
�ွန်းးနု့ှင်း�ိ စားစားးတွပ်းလေးခံ်၍ ��းး�ီး န့ိှပ်းစားကး�ည့်းဟုု မြို့ခ့ံ�းးလေး�ခံာကးရှိာ
�ိ �ု့းကြိုးက့�း�ု ��စားးပွ်ားမြို့ပီ်း ရှိာအ့�း�းး�ွန်းးနု့ှင်း ဓားားဒိဏားရှိာရှိရ့ိှိခံ��မြို့ပီ်း 
�ွန်းးနု့ှင်းနိှင်း� အတူွ ပ်ါ�ာသူည့်း� အ�ွ���ျားက လေး�ာင်းမြို့င့်�းးခံျ�းးအား 
ရှိပ်းကွကးရံုိုးသု့ူ� လေးခံ်ယူှမြို့ပီ်းလေးန်ာကး ရု့ိုကးနိှကးသူတွး��တွးခံ���က�ခံင်းး 
��စားးသူည့်း။ 

�န်ဲ့ကို�န်ဲ့တုို�င််း�အားတိုာင််း� �န်ဲ့ကို�န်ဲ့တုို�င််း�အားတိုာင််း� 
�မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ��မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ�

n	�နှတမေးလးမြို့�ု��၊	�းံ�းမေး��်�်ဘို�်�ခ�်း�ာင်် �ု့င်းကယှးစီားးန်င်းး�ာ
သူည့်း� အ�ျ�့းသူားတွစားးဦးးအပ်ါအဝင်း �ူင်ယှးသံုူးဦးးကု့ အ�က�းး�ကး
စားစားးတွပ်းက အလေး�ကာင်းး���ပ်စားးခံတွးခံ��ရှိာ အ�ျ�့းသူ�ီး�ိာ ပွ်�ခံျင်းးမြို့ပီ်း
လေးသူ�ံုးခံ��မြို့ပီ်း ကျန်း�ူင်ယှးနိှစားးဦးး�ိာ�ည့်းး ကျည့်း�့�ိန်းဒိဏားရှိာ�ျား
��င်း� အသူကးအနှ းရှိာယှး စု့ားးရ့ှိ�းရှိ�ျကး ရ့ိှိသူည့်း။

မနှတရောလီ�တုို�င််း�အားတိုာင််း� မနှတရောလီ�တုို�င််း�အားတိုာင််း� 
�မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ��မ်�ဆီ� သတ်ိုဖြ�တ်ိုခံံ�မ့မ�ာ�

n	��င််း�ခံမြို့�ု��နယ်် NLD အ�ုပ်းအ�ုလေး�ာင်းလေးဟုာင်း ဦးး�ု့းဟ့ုန်းးနိှင်း� 
ဇာနီ်း��စားးသူူ မြို့��့�န်ယှး NLD အ�ုပ်းအ�ုလေး�ာင်း လေးဒိ်ခံင်းစုားစုား�ုင်းတု့ွ�
အား �ကးန်ကးကု့င်း ပ်ျ�လေးစားာ�ီးအ�ွ���ျားက လေးန်အ့�းအတွွင်းးသု့ူ� 
စီားးန်င်းးဝင်းရှိာကး သူတွး��တွးသွူားခံ��သူည့်း။ အ�ု့ပ်ါ သူတွး��တွးခံံရှိ
သူူ�ျား၏ အ့�း�ိာ ��င်းးမြို့ခံံ ခံရု့ိုင်းရှိ�စားခံန်းးနိှင်း� ခံ�ရှိ (၁၅) တွပ်း
အ�ကား တွည့်းရ့ိှိသူည့်း။ 
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မန္တတလေး�းတုို�င်းးးအတွိုင်းးး ဆက်းတုို�က်းဖြ�စ်းပွွား�းလေးေသည့်း� 
အလေး��င်းးးစွ်ေး�ပွားစ်းထား�းမုမ��း

 l လေးတွာင်းသူာမြို့��့�န်ယှးတွွင်း �တွး� ၁၂ ရှိကး နံ်န်ကးပု့်င်းးတွွင်း အ�က�းး�ကးစားစားးတွပ်းက ��းး�ီးန့ိှပ်းစားကး သူတွး��တွး�ားသူည့်း� ရုိုပ်း
အလေး�ာင်းး ရိှိစားးလေး�ာင်းးအား စားစားးတွပ်းနိှင်း� ပ်ျ�လေးစားာ�ီး�ျားက လေးကျးရွှိာ�ျားအနီ်း စွားန်း�ပ်စားး�ားခံ��သူည့်း။ �တွး� ၁၂ ရှိကး နံ်န်ကးပု့်င်းး
က လေးတွာင်းသူာမြို့��့� န်န်းး��င်း�နိှင်း� ဘုရှိား�ိရွှိာ�ကားတွွင်း တွစားးလေး�ာင်းး၊ ဘုရှိား�ိနိှင်း� �တွးလေးတွာရွှိာ�ကားတွွင်း လေး�းလေး�ာင်းး၊ �တွး
လေးတွာရှိ�ားဘူတွာလေးတွာင်းဘကး သံူ��းးကူးလေးတွာင်း�ကးအနီ်းတွွင်း တွစားးလေး�ာင်းးတု့ွ�အား စွားန်း�ပ်စားး�ား�ခံင်းး ��စားးသူည့်း။ စွားန်း�
ပ်စားး�ားခံံရှိသူည့်း� အလေး�ာင်းး�ျားတွွင်း �ပ်င်းး�န်းစွားာ ညှ့်င်းးပ်န်းးန့ိှပ်းစားကး သူတွး��တွးခံံ�ားရှိ သူည့်း� �ကခဏာာ�ျား လေးတွွ�ရ့ိှိရှိသူည့်း�
အ�ပ်င်း �တွးလေးတွာဘူတွာလေးတွာင်းဘကးအနီ်းတွွင်း စွားန်း�ပ်စားး�ားသူည့်း� ရုိုပ်းအလေး�ာင်းး၌ ကျည့်းဒိဏားရှိာ င်ါးခံျကး လေးတွွ�ရ့ိှိခံ��ရှိသူည့်း။ 

 l �တွး� ၁၃ ရှိကးက နွှား�ု့းကြိုးကီးမြို့��့�န်ယှး၊ သူာယှကုန်းးရွှိာ ��င်းးမြို့ခံံ-နွှား�ု့းကြိုးကီး��းးပု့်င်းးတွွင်း အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီား က �ာ
လေးရှိာကးစွားန်း�ပ်စားး�ားသူည့်း� အလေး�ာင်းးနိှစားးခုံ လေးတွွ�ရ့ိှိခံ��မြို့ပီ်း ယှင်းးအန်ကး တွစားးလေး�ာင်းး�ိာ ဇာန်းန်ဝါရီှိ� ၁၈ ရှိကးက စားစားးတွပ်းက ��င်းး�ူ
မြို့��့�တွွင်း ��းး�ီးသွူားသူည့်း� Zero လေး�ပ်ာကးကျားတွပ်း�ွ��ဝင်း ကု့သီူဟုကု့ကု့ ��စားးသူည့်း။ 

 l ��င်းးမြို့ခံံနိှင်း� လေးတွာင်းသူာမြို့��့�န်ယှး အစားပ်းရ့ိှိ န်န်းး��င်း�နိှင်း� ဘုရှိား�ိရွှိာ�ကားတွွင်း �တွး� ၁၁ ရှိကး ည့်ပု့်င်းးက န့ိှပ်းစားကးသူတွး��တွးခံံ�ား
ရှိသူည့်း� အလေး�ာင်းးလေး�ခံာကးခုံအား စားစားးလေးကာင်းစီားတွပ်း�ျားက �ာလေးရှိာကးစွားန်း�ပ်စားးသွူားသူည့်း။ စွားန်း�ပ်စားးခံံ �ားသူည့်း� ရုိုပ်းအလေး�ာင်းး
�ျား�ိာ �ည့်းသူူ�ည့်းဝါ��စားးသူည့်းကု့ အတွည့်း��ပ်�နု့ှင်းလေးသူးဘ� အလေး�ာင်းး�ျားအား လေးတွာင်းသူာ လေး�းရံုို�ိ �ူန်ာတွင်းကား��င်း� �ာ
လေးရှိာကးသူယှးလေး�ာင်းသွူားသူည့်း။ 

NUG, CRPH န့ဲ့� NUCC ကုို� 
ဥရော�ာပပါလီီမန်ဲ့ ရော�ာက်ိုခံံ
အ�ျ�့သူားညီ့်ညွွတွးလေးရှိးအစု့ားးရှိ (NUG) ၊ �ပ်ည့်းလေး�ာင်းစုား�ှတွးလေးတွားကု့ယှးစားား�ပ်�လေးကား�တီွ (CRPH) နိှင်း� အ�ျ�့းသူား
ညီ့်ညွွတွးလေးရှိးအတု့ွင်းပ်င်းခံံလေးကာင်းစီား (NUCC) တု့ွ�ကု့ ��န်း�ာ�ပ်ည့်းသူူ�ျား၏ ဒီိ�ု့ကလေးရှိစီား �ု့�ားခံျကး�ျားအား 
အလေးကာင်းအ�ည့်းလေး�ားရှိန်း အ�ု့�ငိ်ာ ကု့ယှးစားား�ပ်���စားးတွည့်း�ာသူည့်း� တွရှိားဝင်း ကု့ယှးစားား�ိယှး�ျားအ��စားး 
အသ့ူအ�ိတွး�ပ်��ု့� လေး�ာကးခံံလေး�ကာင်းး �တွး� ၁၀ ရှိကးက �ုတွး�ပ်န်းသူည့်း� ဥလေးရှိာပ်ါ�ီ�န်း၏ ��န်း�ာနု့ှင်းငံ်�ု့င်းရှိာ 
�ံုး��တွးခံျကး�ျား��၌ �ည့်း�သွူင်းးလေး�ား�ပ်�ားသူည့်း။ 

�ျား လေး�းစားားရှိန်း၊ လေးဒိ်လေးအာင်း�န်းးစုား�ကည့်းအပ်ါအဝင်း နု့ှင်းငံ်လေးရှိး
အကျဉ်းးးသူားအား�ံုး �ပ်န်း�ှတွးလေးပ်းရှိန်းနိှင်း� အရှိပ်းသူားအစု့ားးရှိ 
လေးပ််�ွန်းးလေးအာင်း �ုပ်းလေး�ာင်းရှိန်း လေးတွာင်းး�ု့�ားသူည့်း။ 

�ု့��ပ်င်း ရု့ိုဟုင်းဂိုျာနိှင်း� ခံရှိစားးယှာန်းအပ်ါအဝင်း �ူ�ျ�့းစုား�ျားနိှင်း� 
ဘာသူာလေးရှိးအုပ်းစုားလေးတွွ အလေးပ်် အ�က�းး�ကးစားစားးလေးကာင်းစီားက 
ကျ�း�ွန်းသူည့်း� ရှိာဇာဝတွး�ု�ျားအား အဓ့ားကအလေး�ာကးအ�ား�ျား
အ��စားး အလေး�ခံ�ပ်�လေး�ား�ပ်�ားကာ အလေးရှိးယူှပ့်တွး�ု့��ု�ျား��၌ ဗဟု့ု
ဘဏားနိှင်း� အ�ခံား�ုပ်းင်န်းး�ျားကု့ �ည့်း�သွူင်းးရှိန်း လေးတွာင်းး�ု့
�ားသူည့်း။ 

ယှင်းး�ုတွး�ပ်န်းခံျကးနိှင်း� ပ်တွးသူကး၍ “ဥလေးရှိာပ်�ှတွးလေးတွားရှိ�� �ုတွး
�ပ်န်းခံျကး���ိာ NUCCကု့ အသ့ူအ�ိတွး�ပ်��ု့�အတွွကး လေး�ာကးခံံ
�ာတွာ �ူး�ခံားခံျကးပ်ါဘ�။ ��န်း�ာနု့ှင်းငံ်အလေးပ််  အီးယူှရှိ�� 
အလေးရှိးယူှလေး�ာင်းရွှိကးခံျကးလေးတွွ အားလေးကာင်းး�ု့� အစားဉ်းးတွစု့ားကး
ကြိုးက�့းပ်�းးလေးန်တွ�� ဥလေးရှိာပ်�ှတွးလေးတွားအ�တွး�ျားကု့ လေးကျးဇူားတွင်းပ်ါ
တွယှး” ဟုု NUG အစု့ားးရှိ၏ �ူ�အခွံင်း�အလေးရှိး�ု့င်းရှိာ �ပ်ည့်းလေး�ာင်းစုား
ဝန်းကြိုးကီး ဦးးလေးအာင်း�ျ�့းက လေး�ပ်ာသူည့်း။ 

ဥလေးရှိာပ်ပ်ါ�ီ�န်း၏ ��န်း�ာ�အလေးရှိး �ုတွး�ပ်န်းခံျကး��တွွင်း စားစားး
လေးကာင်းစီား၏ အ�က�းး�ကး�ု၊ ရှိကးစားကး �က�းး�က�တွး�ု�ျားအား 
�ပ်င်းး�န်းစွားာ �ပ်း�ံရုိုတွးခံျ�ားကာ ၂၀၂၀ လေးရွှိးလေးကာကးပွ်�ရှိ�ဒိး



လ့ူ့�အခွွင့််�အရေး�းဆုို�င့်��ာ ဝန်�ကြီး�းးဌာာန် သတင့်�းလူ့ာာ9

စားစားးအ�ဏာ�ရှှို့င်းးစားန်းစားးကုု ဖို့ယ့်းရှှို့��နုုူးင်းးယုံ့်န့်း� ဒီးလုုဘုကးလုုကးတ့်် အစားဉ်းအလ�တောတ်ာ အစားာ့တောတ်ာ မီးပယ့်းဖို့ျကးနုုူးင်းးသိမီး�ွ က�လ
ပတ်းလုံ� အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��က တ်န်းး�တ်းည်းးမီးွ� မ့ီး ရှို့ရွာျုမှီး� မီးဟုုတ်းပါဘုး� ၊ ဒီါတော�က�င််းးမုုီး�လုု� စားစားးအ�ဏာ�ရှှို့င်းးကုုလည်းး� 

တ်ာန်းး�လှန်းးဖုုို့� လုုအပးသိလုု ၊ အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��က လးသိ��မီးျ��ခြားဖို့စားးတောပမီးယ့််း သိးတုု်�အတောပ်မှီး� အ�ကမီးး�ဖို့ကးမ့ီးတောတ်ာခြားဖို့စားးတောအ�င်းး 
တ်ာန်းး�အ��တောတ်ာတောပ�တောန်းတ့်် ၊ တောဘု�င်းးတောတ်ာခံတ်းမြို့ပး�ခံျ�ပးတောနှူး�င်းးထား��တ့်် ဘုကးလုုကးမ့ီးတောတ်ာ ပုံစံားခံာကးတောတ်ာကုုလည်းး� ကွာ န်းးတောတ်�းတုု်�
အ��လုံ� တောခြားပ�င်းး�လ့ပစားးဖုုို့� လုုအပးပါတ်ယ့်း ။ တောနူးာဦး�တောတ်�းလှန်းးတောရှို့�န့်း�အတ်း တောပ်တောပါကးလ�တ့်် အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��ရ့ှို့� ပါ၀င်းးမ့ီးတောတ်ာ
ဟု� စားစားးအ�ဏာ�ရှှို့င်းးတ်စားးခုံထ့ားသိ�မီးကပ့န့်း�  အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��အတောပ် ခံာ့ခြားခံ��မ့ီး ၊အ�ကမီးး�ဖို့ကးမ့ီး ၊ ဖုို့နုှူးပးမ့ီးတောတ်ာကုု အ��တောပ�တောန်းတ့်် 
ဘုကးလုုကးမ့ီးမှီးန်းးသိမီး�ွ  အ��လုံ�ကုု ဆီးကးလကးမြို့ပး�တောတ်�် တ်ာန်းး�လှန်းးသိာ��ဖုုို့� လုုအပးပါတ်ယ့်း ။ အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��ရ့ှို့�တုု်ကးပာ့ကုု 
အမီးျု��သိမီးး�မီးျ��တ်င်းးမီးကပ့န့်း� အမီးျု��သိ��မီးျ��န့်း� လးသိ��တုု်င်းး� မှီးန်းးသိမီး�ွ  လကးတ်ာ့ပါဝင်းးဖုုို့�လ့လုုအပးပါတ်ယ့်း။

ဦးးမေးအ်င််�းု�း�င််း	(�ပ�်မေးထီး်င််စား�ေန်ကြီး�းး)	
�ူ�အခွံင်း�အလေးရှိးဝန်းကြိုးကီးဌာာန်၊  အ�ျ�့းသူားညီ့်ညွွတွးလေးရှိးအစု့ားးရှိ

အ�ပ်ည့်း�ပ်ည့်း�ု့င်းရှိာ အ�ျ�့းသူ�ီး�ျားလေးန်�တွွင်း တွစားးက� ာာ�ံုးရ့ိှိ �ူ�အခွံင်း�အလေးရှိး၊ တွရှိား�ာတွ�ုနိှင်း� 

မြို့င့်�းးခံျ�းးလေးရှိးအတွွကး အတူွတွကွ တု့ွကးပွ်�ဝင်းလေးန်�ကသူည့်း� အ�ျ�့းသူ�ီး�ျားနိှင်း�အတူွ 

��န်း�ာ�လေးနွှဦးးလေးတွား�ိန်းလေးရှိး�ိာ စားစားးအာဏာာရိှိင်းစားန်စားးကု့ ရှိ�ရှိ�လေးတွာကး �န်း�ကျင်းလေးန်�ကလေးသူာ 

အ�ျ�့းသူ�ီး�ျားအား ဂုိုဏား�ပ်�စားကား

QUOTE OF THE WEEK

နုှ�င််းငံ်းတိုကိုာကို အားရော��ယူ်�န်ဲ့ လုီ�အားပ်သည့််� စစ်အား�ပ်စ�၏ 
ဆု��ောာ�ရောသာ �ာဇဝတ်ိုမ့မ�ာ�အားာ�အားတိုာက်ို တို�ာ�မှ� တိုမ့��ုှရော�� 
သတိုင််း�စာ�ှင််း�လီင််း�ပာ့
�ူ�အခွံင်း�အလေးရှိး�ု့င်းရှိာဝန်းကြိုးကီးဌာာန်သူည့်း ကု�သူ�ဂိုဂ �ူ�အခွံင်း�အလေးရှိးလေးကာင်းစီားသု့ူ� တွင်းသွူင်းး�ားသူည့်း� နု့ှင်းငံ်တွကာက 
အလေးရှိးယူှရှိန်း �ု့အပ်းလေးသူာ စားစားးလေးကာင်းစီား၏ �ု့းရွှိားလေးသူာ ရှိာဇာဝတွး�ု�ျား အစီားရှိင်းခံံစားာနိှင်း� ပ်တွးသူကးသူည့်း� သူတွင်းးစားာ
ရိှိင်းး�င်းးပွ်�ကု့ ၂၀၂၂ ခုံနိှစားး �တွး� ၁၆ ရှိကးလေးန်�တွွင်း �ပ်��ုပ်းခံ��သူည့်း။ 

ရှိာဇာဝတွး�ု�ျား �ကး�ကး��စားးပွ်ား�ျကးရ့ိှိလေး�ကာင်းး �ီဒီိယှာ�ျား�ံ 
တွင်း�ပ်ခံ���ကသူည့်း။ 

အ�ု့ပ်ါလေးန်�တွွင်းပ်င်း �ုတွး�ပ်န်းသူည့်း� �ူ�အခွံင်း�အလေးရှိး�ု့င်းရှိာ
ဝန်းကြိုးကီးဌာာန်၏ �ုတွး�ပ်န်းခံျကးတွွင်း လေးတွာင်းး�ု့ခံျကး�ျားကု့ �ည့်း�
သွူင်းးလေး�ား�ပ်�ားပ်ါသူည့်း။ �ု့လေးတွာင်းး�ု့ခံျကး�ျားတွွင်း ��န်း�ာနု့ှင်းငံ်
တွွင်းး နု့ှင်းငံ်တွကာ ဥပ်လေးဒိခံျ�့းလေး�ာကး�ု�ျားအတွွကး အလေးရှိးယူှနု့ှင်း
ရှိန်း ယှာယီှခံုံရံုိုးတွစားးခုံ �ွ��စားည့်းးလေးပ်းနု့ှင်း�ည့်း�အ�ားအ�ာကု့ 
သံုူးသူပ်းလေး�ား�ုတွးရှိန်းနိှင်း� �ံုမြို့ခံ�ံလေးရှိးလေးကာင်းစီားက ��န်း�ာ�အလေးရှိးကု့ 
နု့ှင်းငံ်တွကာ ရှိာဇာဝတွးခံုံရံုိုးသု့ူ� �ှ�လေး�ပ်ာင်းးလေးပ်းရှိန်း စားသူည့်း�အခံျကး
�ျား ပ်ါဝင်းသူည့်း။ 

�ူ�အခွံင်�းအလေးရှိး�ု့င်းရှိာဝန်းကြိုးကီးဌာာန်က ကု�သူ�ဂိုဂ �ူ�
အခွံင်�းအလေးရှိးလေးကာင်းစီား (၄၉) ကြိုးက့�းလေး��ာကးအစားည့်းးအလေးဝးသု့ူ� တွင်း
သွူင်းး�ားသူည့်း� နု့ှင်းငံ်တွကာက အလေးရှိးယူှရှိန်း �ု့အပ်းသူည့်�း စားစားး
လေးကာင်းစီား၏ �ု့းရွှိားလေးသူာ ရှိာဇာဝတွး�ု�ျား အစီားရှိင်းခံံစားာနိှင်း� 
ပ်တွးသူကး၍ အလေးသူးစ့ားတွးအခံျကးအ�ကး�ျား �ပ်ည့်းလေး�ာင်းစုား
ဝန်းကြိုးကီး ဦးးလေးအာင်း�ျ�့း�င်းးက ရိှိင်းး�င်းးမြို့ပီ်း၊ အစီားရှိင်းခံံစားာတွွင်း ပ်ါဝင်း
သူည့်း� တု့ွကးတွွန်းးလေးတွာင်းး�ု့ခံျကး�ျားကု့ ဒုိတ့ွယှဝန်းကြိုးကီး ခွံန်းး
ဗဟုန်းး�န်းက တွင်း�ပ်ခံ��သူည့်း။

သူတွင်းးစားာရိှိင်းး�င်းးပွ်�တွွင်း စားစားးကု့င်းးတု့ွင်းးနိှင်း� �လေးကွးတု့ွင်းးတု့ွ��ိ 
လေးဒိသူခံံလေး�းဦးးက ၎င်းးတု့ွ�၏ လေးဒိသူ�ျားတွွင်း �ု့းရွှိားသူည့်း� 


