၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလုင်၊ ၂။

အသံ - လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်လှုပ်ရွာှားမှုအဖွွဲ့
လက်ရအ
ှိ စှိိုးရသက်တမ်ိုးအတွငိုး်
လွတ်လပ်စွွာထတ်ဖ ွာ်ဖ ပွာဆှိခွင်ကှိ
ခ ှိ ိုးဖ ွာက်ဖသွာ

တပ်မဖတွာ်၏
တရွာိုးစွဲဆ
ွ ှိမှုမ ွာိုး အစီရင်ခံစွာ
ဤအစီရင်ခံစွာငယ်သည် အစုှားရသစ် တရွာှားဝင် စတင်အွာဏွာရရလွာခသည် ၂၀၁၆ ခုနစ်၊ ဧပပီလ မ
၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ဇွန်လ အထ လဖပေါင်ှား ၃၉ လ အတွင်ှား ဖစ်ပွွာှားခဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏အမှုမ ွာှားကုဖစွာင်ကကည်
ဖလလွာကွာ ပြုစုအစီရင်ခံ ခင်ှား ဖစ်သည်။ အထှားသ ဖင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင် ခ ြုှားဖဖွာက်ရွာ
ဖရွာက်သည် တရွာှားစွဆုမမ
ှု ွာှားကု ပန်လည်ဆန်ှားစစ်၍ ဖကွာက်ခ က်ခ မှုမ ွာှား ဂရုတစုက် လုပ်ဖဆွာင်ကွာ
ဤသုဖတသနစွာဖစွာင်အွာှား ပြုစုထွာှား ခင်ှား ဖစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်ှားဖသွာ အမှုတွ ဖစွာင် ကကည်မှု၊ တစ်
ဆက်တည်ှားမဟုတ်ဖသွာ တရွာှားရုံှားဖစွာင် ကကည်မှု၊ သက်ဆုင်သမ ွာှားကု သုဖတသန အင်တွာဗ ှားဖမှား မန်ှားမှု
မ ွာှား၊ ကျွမ်ှားက င်သမ ွာှား၊ ဥပဖေပညွာရင်မ ွာှားနင် ဖဆွှားဖနွှားတုင်ပင်မှုမ ွာှားမ ရရလွာဖသွာ အခ က်အလက်
မ ွာှားကု အပပီှားသတ်ဖကွာက်ခ က်ခ မှု ပြုလုပ်ရွာတွင် ထည်သွင်ှားစဥ်ှားစွာှားထွာှားပေါသည်။

ရွာဇသတ်ကကီှားပုေမ
် ၅၀၅(က)၊ (ခ) တုို့ ဖင် တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆု ခင်ှားခထ
ံ ွာှားရဖသွာ ကုဖနမ ြုှားဇင်၏ ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ဇွန်လ၊
၇ ရက်ဖနို့ ရုံှားခ န်ှားတင
ွ ် ကုဖနမ ြုှားဇင်ကု အင်ှားစန်အက ဥ်ှားဖထွာင်က ဖခေါ်ဖဆွာင်လွာဖသွာ အက ဥ်ှားကွာှားမလွာမီ (မနက်တရွာှားရုံှား
ဖွင်ခ န်မ ညဖန ၂ နွာရီခန့််အထ) တရွာှားရုံှားပရဝဏ်အတွင်ှားသုို့ အမ ွာှား ပည်သ ဝင်ဖရွာက် ခင်ှား မရဖစရန် တံခေါှားမ ွာှားပတ်ထွာှား
သည်ကု ဖတွွဲ့ရခရပေါသည်။ ဤကသုို့ တရွာှားရုံှားသုို့ အမ ွာှား ပည်သ ဝင်ဖရွာက်ခွင် မရရန် ပတ်ပင်ထွာှား ခင်ှားသည် စွပ်စခံ
ွ ရသမ ွာှား
၏ မျှတဖသွာ တရွာှားစရ
ီ င်ခပ
ံ င
ု ်ခွင်အွာှား ခ ြုှားဖဖွာက်ထွာှား ခင်ှားပင် ဖစ်သည်။

ဓွာတ်ပုံ - အသံအဖွွဲ့

အသံ - လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင် လှုပ်ရွာှားမှုအဖွွဲ့

လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားတွင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ကု ခ ြုှားဖဖွာက်၍ တပ်မဖတွာ်၏ တုက်ရုက် တရွာှား
စွဆုမှုမ ွာှားသည် စုစုဖပေါင်ှား ၂၄ မှု ရလွာပပီှား ၇၇ ဦှား တရွာှားစွဆုခံခရသည်။ အဆုပေါ ကန်ှားဂဏန်ှားသည် တပ်မဖတွာ်က
တုက်ရုက်တရွာှားစွဆုမှုမ ွာှားသွာ ဖစ်သည်။ တပ်မဖတွာ်ကု ဖဝဖန်၍ဟုဆုကွာ ရ ကသုို့ဖသွာ တတယပုဂ္ြုလ် မ ွာှားက
ကကွာှားမတရွာှားစွဆုမှုသည် ၆ မှုရခ ပပီှား ၉ ဦှား တရွာှားစွဆုခခ
ံ ရသည်။
တပ်မဖတွာ်ကုဖဝဖန်၍နင် တပ်မဖတွာ်မတုက်ရုက်တရွာှားစွဆုမှုမ ွာှားသည် စုစဖ
ု ပေါင်ှား ၃၀ မှု ရလွာပပီ ဖစ်ပပီှား တရွာှား

လဦှားဖရ

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ

၈

၁၄

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ + ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က)

၁

၁

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ + သတင်ှားမီေီယွာဥပဖေ

၁

၂

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၀

၂

၁၂

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၀ + သတင်ှားမီေီယွာဥပဖေ

၁

၁

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က)

၄

၂၆

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅(ခ)

၃

၄

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က) + ၅၀၅ (ခ)

၁

၁

မတရွာှားအသင်ှားဥပဖေ

၂

၄

နုင်ငံသွာှားမ ွာှား၏ ပုဂ္ြုလ်ဆုင်ရွာလွတ်လပ်ခွင်နင်
ပုဂ္ြုလ်ဆုင်ရွာလုံပခြုြုံမှုကု အကွာအကွယ်ဖပှားဖရှားဥပဖေ

၁

၁၂

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ

၅

၈

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (ခ)

၁

၁

၃၀ မှု

၈၆ ဦှား

တပ်မဖတွာ်မ တှိက်ရှိက်တရွာိုးစွွဲဆှိမှု

တတှိယပဂ္ှိ လ်မ တရွာိုးစွွဲဆှိမှု

စုစုဖပေါင်ှား

် ုခ ြုှားဖဖွာက်၍ တရွာှားစွဆုထွာှားဖသွာအမှုမ ွာှား မပေါဝင်ပေါ။
တမ်ှားတင် ပြုစုထွာှား ခင်ှား ဖစ်သည်။ အ ခွာှားဖသွာအဖ ခခံလ့်ရပုင်ခွငက

အမှု

ု ွာ မတ်
ှု ွာှားကသ
ွ ုမမ
ု န့််သတ်ခ ြုှားဖဖွာက်ရွာဖရွာက်သည် တရွာှားစဆ
ွ ်ကက
် ပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခင
ဆုလု ခင်ှားမဟုတ်ဘ လွတလ

တရွာှားစွဆုခံရသည် ဥပဖေပုေ်မမ ွာှား

*ဤဇယွာှားပေါ အခ က်အလက်မ ွာှားနင် ပတ်သက်၍ သတခ ပ်ရန်မွာ တပ်မဖတွာ်က တရွာှားစွဆုထွာှားဖသွာ အမှုမ ွာှားအွာှားလုံှားကု

စွဆုခံရသ စုစဖ
ု ပေါင်ှား ၈၆ ဦှား ရလွာပပီ ဖစ်သည်။

လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွငက
် ုခ ြုှားဖဖွာက်ဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆမ
ု ှုမ ွာှား
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တရွာှားစွဆုခံရသည် ဥပဖေပုေ်မမ ွာှား

အမှု
ရင်ဆုငဖ
် နရဆ

တရွာှားရုံှား စီရင်
ခ က် ခံယပပီှား

တရွာှားလုမ ပန်
လည် ရုပ်သမ်ှား

တပ်မဖတွာ်မ တှိက်ရှိက်တရွာိုးစွွဲဆှိမှု
ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ

၆

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ + ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က)

၁

၂

ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ + သတင်ှားမီေီယွာဥပဖေ

၁

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၀

၂

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၀ + သတင်ှားမီေီယွာဥပဖေ

၁

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က)

၃

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅(ခ)
ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (က) + ၅၀၅ (ခ)

၁
၂

၁

၁

၁

၁

မတရွာှားအသင်ှားဥပဖေ
နုင်ငံသွာှားမ ွာှား၏ ပုဂ္ြုလ်ဆုင်ရွာလွတ်လပ်ခွင်နင်
ပုဂ္ြုလ်ဆုင်ရွာလုံပခြုြုံမှုကု အကွာအကွယ်ဖပှားဖရှားဥပဖေ

၁

တတှိယပဂ္ှိ လ်မ တရွာိုးစွွဲဆှိမှု
ဆက်သွယ်ဖရှားဥပဖေ

၅

ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅ (ခ)

၁

စုစုဖပေါင်ှား

၁၃ မှု

၁၃ မှု

၄ မှု

လက်ရအစုှားရသစ်ကွာလအတွင်ှား တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆုမှုခံရဖသွာ အမှုမ ွာှားထက တရွာှားရင်ဆုင်ဖနရဆ၊ သက်
ဆုင်ရွာ တရွာှားရုံှားအသီှားသီှားက ခ မတ်ဖသွာ စီရင်ခ က်ခံယပပီှားနင် တပ်မဖတွာ်က ပန်လည်ရုပ်သမ်ှားခဖသွာ အမှုမ ွာှား
အဖရအတွက်မွာ အထက်ပေါဇယွာှားတွင် ဖဖွာ် ပထွာှားသည်အတုင်ှား ဖစ်သည်။ တပ်မဖတွာ်သည် ၂၀၁၇ ခုနစ်၊ စက်
တင်ဘွာလ ၁ ရက်ဖနို့တွင် ၎င်ှားတုို့က စွဆုထွာှားဖသွာ အမှု ၅ မှု အွာှား ပန်လည်ရုပ်သမ်ှားဖပှားခသည်ကု ဖတွွဲ့ရရ
ပေါသည်။ အဆုပေါ အမှု ၅ ထက ၁ မှုသည် သမမတဖဟွာင်ှားဦှားသန်ှားစန် ဦှားဖဆွာင်သည် ယခင်အစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား
စတင် ဖစ်ပွွာှားခသည် အမှု ဖစ်ဖသွာဖကကွာင် လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွငှား် တပ်မဖတွာ်က တရွာှားစွဆခ
ု သည်
မတ်တမ်ှားတွင် ထည်သွင်ှား၍မရပေါ။ ထုို့ဖကကွာင် တပ်မဖတွာ်က အမှု ၅ မှုရုပ်သမ်ှားဖပှားခဖသွာ်လည်ှား လက်ရအစုှားရ
သက်တမ်ှားအတွင်ှား ၎င်ှားတတ
ုို့ ရွာှားစွဆုထွာှားမှုကု ပန်လည်ရုတ်သမ်ှားဖပှား ခင်ှားမွာ ၄ မှုသွာ ရ ခင်ှား ဖစ်ပေါသည်။
လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွငက
် ုခ ြုှားဖဖွာက်ဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆမ
ု ှုမ ွာှား
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ပုံ: လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ကု ခ ြုှားဖဖွာက်ရွာဖရွာက်သည် တပ်မဖတွာ်၏ တုက်ရုက်တရွာှားစွဆုမှုမ ွာှား
ပုံညွှန်ှား ။

။ တပ်မဖတွာ်က တုက်ရုက်တရွာှားစွဆုခသည်အမှုမ ွာှားကု အရပ်သွာှားအစှားု ရသစ် အွာဏွာစတင်လက်ခံ
ရယစဥ် ကွာလ ဖစ်ဖသွာ ၂၀၁၆ ခုနစ် ေုတယပတ်နင် တတယပတ်မ ွာှားတွင် မဖတွွဲ့ရဘ ၂၀၁၆ ခုနစ်
နစ်ကုန်ခေါနီှားမ စတင်ဖတွွဲ့ရခရပေါသည်။ တပ်မဖတွာ်၏ တုက်ရုက်တရွာှားစွဆုမှု အမ ွာှားဆုံှားအခ န်မွာ
ယခုကွာလ ဖစ်ဖနဖကကွာင်ှား ဖလလွာဖတွွဲ့ရရပေါသည်။ တပ်မဖတွာ်က တုက်ရုက် တရွာှားစွဆုမှု အွာှားလှားုံ
၏ ၄၀ ရွာခင
ု န
် န
ှု ှား် နှားီ ပေါှား ကု ၂၀၁၉ ခုနစ်၊ ေုတယသုံှားလပတ် ဖစ်ဖသွာ ဧပပီလမ ဇွန်လ အတွင်ှား ဖပေါ်
ဖပေါက်ခသည်ကု ဖလလွာဖတွွဲ့ရရပေါသည်။

ဖစ်ရပ်မန်ဖလလွာမှု (Case Study):

ဧပပီလအတွင်ှား တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆုခံရမှုမ ွာှားတွင် ဖေေါင်ှားတုို့မ ြုှားဆက်

သံခ ပ်အဖွွဲ့သည်လည်ှား ပေါဝင်ခသည်။ ဖေေါင်ှားတုို့မ ြုှားဆက်သံခ ပ်အဖွွဲ့သည် ဧပပီလအတွင်ှားက င်ှားပသည် မဟွာသကကြန်
ကွာလတွင် ရန်ကုနပ် မြုွဲ့နင် အ ခွာှားပမြုွဲ့မ ွာှားတွင် သံခ ပ်လည်လည်ဖဖ ွာ်ဖ ဖခသည်။ ၎င်ှားတုို့၏ သံခ ပ်စွာသွာှားမ ွာှားတွင်
ဗုလ်ခ ြုပ်မ ှားကကီှားမင်ှားဖအွာင်လှိုင်နင် တပ်မဖတွာ်၏နုင်ငံဖရှားအခန်ှားကဏ္ဍတွင်ပေါဝင် ခင်ှားကု ဖဝဖန်မှုမ ွာှားနင် ၂၀၀၈
ခုနစ် ဖွွဲ့စည်ှားပုံအဖ ခခံဥပဖေ ပင်ဆင်နုင်ဖရှား လှုံွဲ့ဖဆွာ်မှုမ ွာှား ပေါဝင်ခသည်။ ထုို့ဖကကွာင် သကကြန်ကွာလ အတွင်ှားပင်
တပ်မဖတွာ်က မရမ်ှားကုန်ှားပမြုွဲ့နယ်ရစခန်ှား၌ ဆက်သယ
ွ ်ဖရှားဥပဖေ ဖင် အမှုဖွငတ
် ုင်ကကွာှားခသည်။ သုို့ဖသွာ် ယခု
အခ န်တွင် မရမ်ှားကုနှား် ပမြုွဲ့နယ်တရွာှားရုံှားမ ရွာဇသတ်ကကီှားဥပဖေ ပုေ်မ ၅၀၅(က) ဖင် လက်ခံ အမှုစစ်ဖဆှားဖနပေါ
သည်။ မရမ်ှားကုန်ှားပမြုွဲ့နယ်တွင် တရွာှားစွဆုခံခရဖသွာ ဖေေါင်ှားတုို့မ ြုှားဆက် သံခ ပ်အဖွွဲ့ဝင် ၇ ဦှားကု ဗုလ်တဖထွာင်ပမြုွဲ့
နယ်တရွာှားရုံှားတွငလ
် ည်ှား တပ်မဖတွာ်ကတရွာှားစွဆုထွာှားသည်။ အဆုပေါ ၇ ဦှား အွာှား ပမြုွဲ့နယ် ၂ ခု၌ တရွာှားစွဆုထွာှား
သည်အ ပင် ဖေေါင်ှားတုို့မ ြုှားဆက်သံခ ပ်အဖွွဲ့ဝင် ၂၅ ဦှားကု ဧရွာဝတီတုင်ှား၊ ပုသမ်ပမြုွဲ့နယ်တွင်ပေါ တညီဖသွာ ဥပဖေပုေ်မ
ဖင် တပ်မဖတွာ်က အမှုဖွင်အဖရှားယထွာှားလျှကရ
် သည်။
လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွငက
် ုခ ြုှားဖဖွာက်ဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆမ
ု ှုမ ွာှား
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တပ်မဖတွာ်ကုဖဝဖန်၍ဖသွာ်လည်ှားဖကွာင်ှား၊
တပ်မဖတွာ်က တရွာှားစွဆု၍ဖသွာ်လည်ှားဖကွာင်ှား
လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ကု ခ ြုှားဖဖွာက်ခံရသည်
တရွာှားစွဆုခံခရမှုမ ွာှားသည် ရန်ကုန်တုငှား် ဖေသကကီှားအတွင်ှား
အမ ွာှားဆုံှား ဖစ်ပွွာှားခသည်ကု ဖတွွဲ့ရရပေါသည်။
တရွာှားစွဆုမှုဖပေါင်ှား ၁၅ မှု သည် ရန်ကုန်တုင်ှားဖေသကကီှား၏
မတညီဖသွာ ပမြုွဲ့နယ် ၁၀ ပမြုွဲ့နယ်တွင် ဖစ်ပွွာှားခကွာ
စုစုဖပေါင်ှား ၃၀ ဦှား တရွာှားစွဆုခံခရသည်။

ဧရွာဝတီတုင်ှားဖေသကကီှား၊ ပုသမ်ပမြုွဲ့နယ်တွင်
အမှု ၃ မှုသွာ ဖပေါ်ဖပေါက်ခဖသွာ်လည်ှား ထု ၃ မှုတွင်
လဖပေါင်ှား ၃၅ ဦှား တရွာှားစဆ
ွ ုခံခရသည်။

လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွငက
် ုခ ြုှားဖဖွာက်ဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆမ
ု ှုမ ွာှား
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အသံအဖွွဲ့၏ မတ်တမ်ှားမ ွာှားသည် သတင်ှားမီေီယွာမ ွာှားတွင် ဖဖွာ် ပဖသွာအခ က်အလက်မ ွာှား၊ ကွန်ရက်မ ွာှားမ တဆင်ရရ
သည်အခ က်အလက်မ ွာှား၊ နစ်နွာသမ ွာှားမ တုက်ရုက်ဖပှားပုို့သည်အခ က်အလက်မ ွာှား၊ ဖ မ ပင်အခ က်အလက်ဖကွာက်ခံ
သမ ွာှားက ဖပှားပုို့ဖသွာအခ က်အလက်မ ွာှားကု အဆငဆ
် င် စစ်ဖဆှားအတည် ပြုမှုမ ွာှား ပြုလုပ်ကွာ ပြုစုထွာှား ခင်ှား ဖစ်သည်။
အသံအဖွွဲ့က အတည်မ ပြုနုင်ဖသွာ လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ခ ြုှားဖဖွာက်ကွာ တရွာှားစွဆုမှုမ ွာှား ပဋပကခဖနရွာ
မ ွာှားတွင် မ ွာှားစွွာရနုင်ဖခ ရမည်ဟု အသံအဖွွဲ့အဖန ဖင် ယဆမပေါသည်။ ပဋပကခ ဖစ်ပွွာှားရွာဖေသမ ွာှား၊ အထှားသ ဖင်
ပည်တွင်ှားစစ် ဖစ်ပွွာှားရွာဖေသမ ွာှားတွင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်အပေါအဝင် လ့်အခွငအ
် ဖရှားခ ြုှားဖဖွာက်မှုမ ွာှား
ကု ဖဖွာ်ထုတ်နုင်ဖရှားနင် မတ်တမ်ှားတင်နုင်ဖရှားတုို့မွာ လက်ရအဖ ခအဖနတွင် သုဖတသီမ ွာှားနင် သတင်ှားသမွာှားမ ွာှား
အတွက် အလွနက် ကီှားဖလှားသည် အခက်အခတစ်ခုလည်ှား ဖစ်သည်။ ပဋပကခ ဖစ်ပွွာှားရွာဖေသမ ွာှားသုို့ သတင်ှားမီေီယွာမ ွာှား
ဝင်ဖရွာက်ခွင်မရ ခင်ှားနင် လက်ရအခ န်တွင် အင်တွာနက်လုင်ှားမ ွာှား ဖတ်ဖတွာက်ခံရ ခင်ှားကသုို့ဖသွာ ကစစရပ်မ ွာှား
သည် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင် ခ ြုှားဖဖွာက်ခံရမှု ပုံစံတစ်မ ြုှား ဖစ်သကသုို့ ဖနွာက်ဆက်တွအက ြုှားရလေ်အ ဖစ်
လ့်အခွငအ
် ဖရှား ခ ြုှားဖဖွာက်ခံရမှုမ ွာှားသည် ဖဖွာ်ထုတ်မတ်တမ်ှားတင်ခံရ ခင်ှားမရဖတွာဘ လမသ၊ သမသ ဖမှားမန် ဖပ ွာက်
ကွယ် သွွာှားတတ်ပေါသည်။
မန်မွာနုင်ငံတွင် ပဋပကခ ဖစ်ပွွာှားဖနဖသွာ ဖေသမ ွာှားရ ပည်သမ ွာှားအဖပေါ် လ့်အခွင်အဖရှားနင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်
ဖ ပွာဆုခွင်တုို့ ခ ြုှားဖဖွာက်ခံရနုင်ဖခ မင်မွာှားဖနမှုကု အသံအဖွွဲ့အဖန ဖင် အလွနစ
် ုှားရမ်မပေါသည်။

၁။

တပ်မဖတွာ်အဖန ဖင် ပည်သတုို့၏ လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်နင် သတင်ှားအခ က်အလက် ရ
ယပုင်ခွင်တုို့ကု ဖလှားစွာှားလက
ု ်နွာသင်ပေါသည်။

၂။

တပ်မဖတွာ်အဖန ဖင် လွတလ
် ပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ကုခ ြုှားဖဖွာက်၍ ပည်သမ ွာှားအဖပေါ်တရွာှားစွဆု
မှုမ ွာှားကု ဆက်လက်မ ပြုလုပ်သင်ဘ လက်ရတရွာှားစဆ
ွ ုထွာှားမှုမ ွာှားအွာှားလုံှားကု ခခွင်ှားခ က်မရ အ မန်ဆုံှား
ပန်လည်ရုတ်သမ်ှားသင်ပေါသည်။

၃။

တပ်မဖတွာ်သွာှား လွှတ်ဖတွာ်ကုယ်စွာှားလယ်မ ွာှားအဖန ဖင် လွှတ်ဖတွာ်၌ ဥပဖေကကမ်ှားမ ွာှားကု ဖဆွှားဖနွှား
ရွာတွင် လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွင်ကု အကန့််အသတ် ဖစ်ဖစနုင်ဖသွာ ဖဆွှားဖနွှားမှုမ ွာှား မ ပြုလုပ်
သင်ပေါ။

ဖုန်ှား

- ၀၉၇၈၇၄၄၀၄၈၄

အီှားဖမှား

- athan.info@gmail.com

Facebook

- www.facebook.com/athan.foe.myanmar/

Twitter

- @ahan_info

လက်ရအစုှားရသက်တမ်ှားအတွင်ှား လွတ်လပ်စွွာထုတ်ဖဖွာ်ဖ ပွာဆုခွငက
် ုခ ြုှားဖဖွာက်ဖသွာ တပ်မဖတွာ်၏ တရွာှားစွဆမ
ု ှုမ ွာှား
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