
အအႏ အိၵယႏို အိငငငသင ရင ိုး
ရန နုနနျမအိဳ႕

သတငနးထုတနျပနနနကန

အအႏ အိၵ   ယႏို အိငငငအစအု းရမမ ိျမနနာနု အိငငငအစအု းရသအု ႔ အသငန ငေိဆာကက ုပနျပပးလလေိနအအမန (၂၅၀) လႊိဲေိိျပာငနးေိပးအပနျခငနး

အအႏ အိၵ  ယႏို အိငငငသငအမတနၾကပး H.E.Mr.  Saurabh  Kumar  သညန ေိနရပနျပန ကာသလမနားအား  ိျပန ကညနေနရာခနထားေိရး
လုပငနနးေိကာ နိတပတတဲဘကနဥကိၠဌႏ မိငင နိ  ရခု အိငနျပညည္နယယ္အ စအု းရအဖဖဲ႔၊  လမ နိပပ္စစန၊စကနႈိႏ မိငန င ပအု ႔ေဆာငနေရး၀နနၾကပးဌာန  ၀နနၾကပး
ဥပးေိအာငနေကနာိ္င ထငသအု ႔  ေိနရပပပ္စနန႔ပခာသသားၾကျ႔ပပး  ဘဂၤလားေိဒင ရမ ညိ္န ု အိငငင မမိျပန ကညန၀ငနေရာကကာၾကသလမနား  အသင ိုးိျပဳနု အိငင္ရနန
လမလဒါနနးသညန င အသငန ငေိနထအု ငည္န ု အိငနေသာအအမန (၂၅၀)ိႏ မိငန ငသကက္ဆ ု အိငနေသာစာပရကပ္စာတမနးမနားအား  ရခု အိငနျပညည္နယန၊  ေိမာငနေတာသတငန
၂၀၁၉ခုႏ မိစန ၊  ဇလ လု အိင က(၉)ရကနေန႔၌  ကနငနးပသညန ငလႊိဲေိိျပာငနးေိပးအပ ပ္သညန င အခမနးအနားသတငန ေိပးအပနဲ ငပါသညန။၀နနၾကပး
ဥပးေိအာငနေကနာိ္င မမ အအႏ အိၵ   ယႏို အိငငငသငအမတနၾကပးသအု ႔  ေိကနးဇလ းတင ကႊိာိျပန ကညနေပးအပနဲ ငပါသညန။ ထု အိအခမနးအနားသအု ႔ လလမႈ၀န နမနး၊

 ကယက္ဆယနေရးိႏ မိငင နိ ျပန ကညနေနရာခနထားေိရး၀နနၾကပးဌာန ိျပညနေထာငပ္စု၀နနၾကပး  ေိဒါကကာ၀ငနးိျမတနေအးလညနးတကနေရာကန ခဲင ပါသညန။
 ိျပညနေထာငပ္စု၀နနၾကပး  ေိဒါကကာ၀ငနးိျမတနေအးမမ အအႏ အိၵ   ယႏို အိငငငအစအု းရ၏ အကလအညပအသတကနေကနး ဇလ းတငင္ရ မအပါ  ေိၾကာငနး

   ေိိျပာၾကားခဲင သညန ငအျပငန ိႏ မိစနႏ အို ငငငၾကားရမအ တအု းပပားလာေိသာ ရမအရငနးဖစဲခနစနၾကညင္ရငနးိႏ မိပ းမႈမနားအားလညး နိ
 ိျပန ကညႊနနးဆု အိေိိျပာၾကား ခဲင ပါသညန။

အအႏ အိၵ  ယႏို အိငငငအစအု းရသညန (၅)  ိႏ မိစ ကာကာလအသတငနး ေအမရအကနနေဒၚလာ(၂၅)  သနနးကလညပရန ပ္သတန မတနားသညန င ရခု အိငနျပညည္နယန
   ပဖင ႔ျဖအိဳးတု အိ းတကနေရးအစပအစဥ ကပငငါ၀ငနေသာ စပမငကအနနးမနားအားေိဆာပငင္ရကက မိ နကင္ရ မအပါသညန။ ရခအု ငနျပညည္နယန ေိိျမာကငအ ုငနး သတငင္ရ မအေိသာ

အအမယ္အလင ိုးေိပါငနး(၂၅၀) ၏တညနေနရာမနားမမာေိအာကငါအတု အိငနးိျဖစငါသညန။

(၁) ေိရႊဇား -  ၁၄၈ လင ိုး
(၂) ၾကအမနေခနာငနးေိတာငန -    ၆၀ လင ိုး
(၃) နင႔သာေိတာငန -    ၄၂ လင ိုး

အအႏ အိၵ    ယႏို အိငငင ႏ မိငင နိ ျမနနာနု အိငငင တု အိ႔သညန ရခု အိငနျပညည္နသယယင ႔ျဖအိဳးတု အိ းတကနေရးအစပအစဥယ္အသတကန နားလညနႈစာခသၽန ကႊိာ အား
    ထု အိေိဒသ၏လလမႈစပးပပားပဖင ႔ျဖအိဳးတု အိ းတကနေရးေိဆာပငင္ရကင္ရနင္ရသညင္ရယက နကန ၂၀၁၇ခုႏ မိစန ဒပဇင ငာလသတငန လကန မတနေရး ထု အိ းခဲင ၾကပါသညန။

 ထအု အစပအစဥ ကပငန ပညာေိရး၊ကနနနးမာေိရး၊စအု ကငနအိဳးေိရးိႏ မိငန ငဆကနႏပိယနေသာေိဆာပငင္ရကနနကနနား၊သပးိႏ မိင ႏ မိငင နိ
စအု ကငနအိဳးေိရးပညာဆကနႏပိယနႈေိလင လာသညန ငပညာ၊လလမႈအသအု ကယ္အ ၀နနးတု အိ းတကနေရးက႑မနားအသတေကယ္အ ိျခခငအ  ေိဆာကယ္အအင ို
မနားဖန ကပးေိပးိျခငနးိႏ မိငင ိ နအ ုက႑မနားိႏ မိငင ိ က္ဆကပ္စပနေသာသင ကနနးမနားေိဆာပငင္ရကနေပးိျခငနးတအု ႔ပါ၀င ပ္သညန။
အျခားအရာမနားေိဆာပငင္ရကနေပးိျခငနးိႏ မိငင ိယ္အတလတငတားငယနနားတညနေဆာကနျခငနးအသတကနေထာကငင ငေိပးိျခငနး၊လမနးမနားအဆငန ငိ ျမမငန ငတငနျခငနး၊
ေအသးစားလမ နိပပ္စစ နုတက ုပနေရးစပမငကအနနးမနား၊၀ငနေပငရမညန ငလုပငနနးမနား၊သင ကနနးဌာနမနားတညနေဆာကနေပးိျခငနး၊
ပတန၀နနးကနငနႏ မိငင ိဥ္နေကနးမႈေအပမအႏ မိစနနားထအမနးသအမနးိျခငနး၊
အမနအိဳးသမပးမနားအားလုပငအ ုပငနငန ငေိပးိျခငနးိႏ မိငင ေိ နလးသလငယနေကာငနးကနအိဳးေိဆာပငင္ရကနျခငနးမနားလညနးပါ၀င ပ္သညန။
အအမယ္အလင ိုးေိပါငနး(၂၅၀)တညနေဆာကနျခငနးမမာရခု အိငနျပညည္နသယယင ႔ျဖအိဳးတု အိ းတကနေရးအစပအစဥ ကပငငဏာေမိျခလမမနးိျဖစနျပပးေိအာငနျမပငပ္စာတညနေ

  ဆာကနျပပးစပးိျပပိျဖစ ပ္သညန။အျခားေိသာ စပမငကအနနးမနားိျဖစ ပ္သညန င ဆအု လာပါ၀ိါႏ မိငင ိ က္ဆကပ္စပနေသာစပမငကအနနးမနား၊  ေိဆာကက ုပန
   ေိရးိႏ မိငင ိ က္ဆကပ္စပနေသာစပမငကအနနးမနား၊ စကနႈလယ္ာကလ းေိိျပာငနးေိရးစပမငကအနနးမနားိႏ မိငင ပ ပိ္စမနးေိဆာငင္ရညနျမမငန ငတငန စပမငကအနနးမနား အဆအု ိျပဳလႊိာ

(၂၂)  အားလညနး ယခုအခါ ေိလင လာသင ိုးသပ က မိ နကင္ရ မအပါသညန။



 ထအု ႔အျပငန အအႏ အိၵ  ယႏို အိငငငသင ရင ိုးသညင္ရခု အိငနျပညည္နယယ္အ စအု းရအဖဖဲ႔သအု ႔ စစနေသတသကနနျပလတာတကိၠသအု သလက ငယ္အသင ိုးိျပဳရနန
 သကနနျပလတာအစင ို (၄၀) ိႏ မိငင ိ ကယ္ာစအု ကငနအိဳးေိရးက႑  သတငန အသင ိုးိျပဳရန ကသယနနပ္စကန(၁၅)လင ိုးိႏ မိငင ငိ္ရအတပ္သ အမနးစကန(၁၅)  လင ိုး တု အိ႔ကအု လညနး

    သပးိျခားလမလဒါနနးကာ ၂၀၁၉ခုႏ မိစန ပဇန ကသတငန လႊိဲေိိျပာငနးေိပးအပနဲ ငပါသညန။ ဤ  သအု ႔လမလဒါနနးိျခငနးသညန အအႏ အိၵယနု အိငငင
  အစအု းရ၏ပဖင ႔ျဖအိဳးတအု းတကနေရး စပမငကအနနးငယနနားအစပအစဥယ္အရ  ိျပဳလုပနျခငနးိျဖစငါသညန။ အအႏ အိၵ  ယႏို အိငငငသညန ယခေငယ္အစာပအု ငနးအခနအနန

   ကာလသတင ကညနး ရခု အိငနျပညည္နယန စစနေသတိျပညပ္သ ူ႔ေဆးရင ိုၾကပး၏ ၀နနေဆာငနႈမနားိျမမငန ငတငည္န ု အိငင္ရန ယ္အ သတကန ေိဆးဘကက္ဆ ု အိငင္ရာ
 ကအရအယာမနားလညနး ပငင ပအု းေိပးခဲင ပါသညန။

အအႏ အိၵ     ယႏို အိငငငအစအု းရသညန ကုလားတနန ဘကပ္စင ိုသင ိုးိျဖတပ္သနနး သယ္ူပအု ႔ေဆာငနေရးစပမငကအနနး၏ အစအတယ္အ ပအု ငနးမနား  ိျဖစနေသာ
 ရခု အိငနျပညည္နယန၊စစနေသတိျမအိဳ႔ႏ မိငန ငခနငနးိျပညည္နယန၊ပလကန၀ိျမအိဳ႔တအု ႔သတငန စစနေသတဆအပ နမနးိႏ မိငင နိ ျပသညက ငနးေိေရၾကာငနးပအု ႔

  ေိဆာငနေရးဆအပ နမနး တအု ႔အားတညနေဆာကနျပပးစပးိျပပိျဖစ ပ္သညန။ ထအု စစနေသတဆအပ နမနးိႏ မိငင နိ ျပသညက ငနးေိေရၾကာငနးပအု ႔ေဆာငနေရး
 ဆအပ နမနးတု အိ႔အသတကန ေိအာေ ငိရတာႏ မိငင ပိ္စပမငထအမနးသအမနးေိရးေိဆာပငင္ရကနညန ငသလမနားအားေိပရးခနယင္ရန ယ္အ သတကယ္အ ဆု အိိျပဳလႊိာ တပင ပ္သငနးရန ယ္အသတကန

    ေိၾကျငာ ထားိျပပးိျဖစငါသညန။ အထကငါကုလားတနပ္စပမငကအနနးသညန စပးပပားေိရးပဖင ႔ျဖအိဳးတု အိ းတကင္ရန ယ္အကလအညပ ရရမအမညနျဖစနျပပး  ိျပညည္နယန
အသတငနးရမအေိဒသခင မနားအသတကယ္အကနအိဳးရမအေိစကာအအႏ အိၵ    ယနု အိငငင၏ေအရမ႔ေိျမာကနေဒသႏ မိငင နိ ဆကန သသယည္နု အိငနညနျဖစ ပ္သညန။ ထအု ႔အျပငန

   ကုလားတနပ္စပမငကအနနး၏ အစအတယ္အ ပအု ငနးတစင္ရပနျဖစနေသာ ပလကန၀မမ အအႏ အိၵ     ယနအု ငငင ၊ မပဇအု ရမနျပညန နသယကငင္ရ မအေိသာ ဇအု ရငငူသအု ႔လညနး
   လမနးေိဖာကက ုပ က မိ နကင္ရ မအပါသညန။ထအု လမနးိျပပးဆင ိုးသသားလမ နိငနျမနနာနု အိငငင ၊စစနေသတ ဆအပ နမနး မမ အအႏ အိၵ  ယႏို အိငငင ၊ မပဇအု ရမနျပညည္နယပ္သအ ု႔

     ဆသယပ္သ သယပ္သားလာနု အိငနျပပး ကုပန ပ္သယနေရးိႏ မိငန င စပးပပားေိရးလုပငနနးမနား ပအု မအု  ေိဆာပငင္ရကည္န ု အိငနညနျဖစ ပ္သညန။ ကုလားတန ငကပ္စင ို သင ိုးိျဖတပ္သနနး
    သယ္ူပအု ႔ေဆာငနေရးစပမငကအနနး၏ စုစုေိပါငနးကုန နန စရအတန မာေအမရအ ကနနေဒၚလာ (၄၈၄)သနနးခနန႔ျဖစ ပ္သညန။

အအႏ အိၵယနအု ငငငသင ရင ိုး၊ရန နုနနျမအိဳ႔

  ၂၀၁၉ ခုႏ မိစန၊ဇလလအု င က (၉)ရကန။
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