
မြန်ြ ာ့အ ရေးအခငေ်းနှငာ့်လ ူ့အခွငာ့်အ ရေးပတ်သက် စပ်လျဉ်ေးြှုအ ပေါ် 

ကုလသြဂ္ဂလ ူ့အခွငာ့်အ ရေး က င်စီအထ ေးအစည်ေးအ ဝေး 

ဒုတိယ လ ူ့အခွငာ့်အ ရေးြဟ ြငေ်းကကီေး Nada al-Nashif ၏ထုတ်မပန်  ကည ချက် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ေဖ  ော်ဝါရီလ ၁၂ ရက ်

 

လ ေးစောေးအပ်ပါလသော သဘောပတိကက ေးနှင ်တကွ 

ဂုဏသ်လေေိှ ူကက ေးမင်ေးမ ောေး၊  ုပ်လဖော်ကိုင်ဖက်မ ောေး ေှင်  
 

ယခု အလစောပိုင်ေး မမန်မောစစ်တပ်၏ အောဏောသိမ်ေးပိကု်မှုသည် မမန်မောနိုငင်ကံို ဒ မိကုလေစ စနစ် သုိို့ 

ကူေးလမပောငေ်းေန်အတွက်  ဆယ်နှစ်တောကော  အကကိတ်အနယ်ကကိ ေးစောေးပပ ေးလနောက် ေေိှခ  လသော 

တုိေးတက်မှုမ ောေးကို ကက ေးက ယ်သည ် ဆုတ်ယ ုတ်မှု မဖစ်လစပါသည်။    

 

ဤလကောငစ် မှ  ွန်ခ  သည ် ေက်သတတပတ် သုံေးပတ်ခနို့်က နိုငင်အံ ိုက် အ ှည ်က  သုံေးသပ် 

အစ ေငခံ်တငမ်ပမခငေ်းယနတေောေး (UPR) ၏ တတိယအကကိမ် ပံုမှန်သုံေးသပ်ေောမှ မမင်လတွွေ့ခ  ေလသော 

ယငေ်းတိုေးတက်မဖစ်ထွန်ေးမှုမ ောေးနှင ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝငဘ်ော ၌ က ငေ်းပခ  သည ် အလထွလထွ 

လေ ေးလကောက်ပွ ကက ေး၏ မပတ်သောေးလသောေ ဒ်မ ောေးမှန်ကန်လကကောငေ်းယံုကကည်မှုကို အောဏောသိမ်ေးပိကု်မှု 

နှင  ် နိုငင်ကံို အလေေးလပေါ်အလမခအလန သတ်မှတ်လကကောငေ်း လကကညောခ က်တုိို့က ယခုအခါ ထိထိ 

လေောက်လေောက် ပ က်မပောေးလစခ  သည်။ 
 

လဒေါ်လအောငဆ်န်ေးစုကကည်နှင ် သမမတဦေးဝင်ေးမမင ် အပါအဝင ် ဒ မိကုလေစ နည်ေးက  လေ ေးလကောက်တင် 

လမမောက်မခငေ်းခံထောေးေလသော နိုငင်ံလေေးလခါငေ်းလဆောင်မ ောေးသည် နိုငင်လံေေးစွ ခ က်မ ောေးမဖင ် ထိမ်ေးသိမ်ေးခံ 

ထောေးေပါသည်။ စောနယ်ဇငေ်းသမောေးမ ောေး၊ သံဃောမ ောေးနှင ် လက ောငေ်းသောေးမ ောေးအပါအဝင ် နိုငင်လံေေး 

သမောေးမ ောေး၊ အစိုေးေအေောေိှမ ောေး၊ တက်ကကွ ှုပ်ေှောေးသူမ ောေးနှင ်  ူမှုအဖွ ွေ့အစည်ေး အဖွ ွေ့ဝင်မ ောေး 

အလယောက် ၃၅၀ လက ော်ကို ထိန်ေးသိမ်ေးထောေးလကကောငေ်း ကျွန်ုပ်တုိို့၏ရံေုးက စံုစမ်ေး သိေိှထောေးသည်။ 

အမ ောေးစုမှော သံသယေိှသည ်အလကကောငေ်းမပခ က်မ ောေးမဖင ် မပစ်မှုဆိုင်ေော စွပ်စွ ခ က်မ ောေးနှင  ်ေငဆ်ိုငလ်န 

ေသည်။  ူမ ောေးစုတုိို့သည် လ  ော်ကန်လသော အလေေးယူ လဆောငေ် က်မှုမ ောေးကို မေေိှကကလပ။ ထိုို့မပင် 

ဥပလဒအေ အက  ိေးလဆောင် လပေးမည ် ကိုယ်စောေး ှယ် ခနို့်ထောေးခွင ်၊ မိသောေးစုမ ောေးနှင ် လတွွေ့ဆံုခွင ်၊ 

သုိို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ခွင ်မ ောေး မေေိှကကလပ။ အခ  ိွေ့မှော လပ ောက်ဆံုေးလနဆ ေိှပပ ေး၊ ၎င်ေးတုိို့ေိှသည ်လနေော၊ 

လကောငေ်းမွန်စွော ေိှ-မေိှ ဆိုသည်ကို ည်ေး သတငေ်းမေေိှလပ။   

 



ကျွန်ုပ်နှင ် အထူေးမဟောမင်ေးကက ေးသည် ဆနဒထုတ်လဖော်သူမ ောေး၏ ခုိင်မောလသော ခံယူခ က်မ ောေးကို 

 ွန်စွော သလဘောက လ ေးစောေးမိပါသည်။ ထိုသူတုိို့ထ မှ အမ ောေးအမပောေးသည်  ူငယ်မ ောေးနှင ် 

အမ  ိေးသမ ေးမ ောေး၊ မတူကွ မပောေးသည ်လနောက်ခံမ ောေးေိှကကသည ် တုိင်ေးေငေ်းသောေးမ ောေး မဖစ်ကကသည်။  

၎င်ေးတုိို့သည် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော ခ  တက်ကကသည်။ အောဏောသိမ်ေးမှုနှင ် ပဖိ ခွ မှုမ ောေးကို ဆနိ်ု့က င်သည ် 

အမခောေး ှုပ်ေှောေးမှုမ ောေးတငွ ် ပါဝငက်ကသည်။ ၎င်ေးတုိို့သည် မမန်မောနိုငင်၏ံအနောဂတ်ကို 

ကိုယ်စောေးမပ သူမ ောေးမဖစ်သည်။  ူမ  ိေးအမ  ိေးမ  ိေးနှင ် အသုိင်ေးအဝိုင်ေးအမ  ိေးမ  ိေးတိုို့အကကောေး 

သဟဇောတေိှလသော ဆက်ဆံမှုမ ောေးမဖင ် အနောဂတ်၌ တေောေးမျှတမှုကိ ု မျှလဝခံစောေးမည ်သူ၊ 

နိုငင်၏ံခ မ်ေးသောကကွယ်ဝမှုကို သောတူည မျှ လဝမျှခံစောေးကကမည ်သူမ ောေးမဖစ်သည်။ 

 

ကမဘောကက ေးက လစောင ်ကကည ်  က် ေိှပါသည်။ ယခုေက်သတတပတ်တွင ် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော စုလဝေးမခငေ်းနှင ် 

 ွတ် ပ်စွော ဆနဒထုတ်လဖော်မခငေ်းကို တောေးဆ ေးေန် အ ွန်မပငေ်းထန်သည ် အမိနိ်ု့မ ောေးကို 

ထုတ်မပန်ထောေးပပ ေး မဖစ်သည်။ ထိုို့မပင ် ွန်ခ  သည ်ေက်အနည်ေးငယ်အတွင်ေး  မ်ေးမ ောေးလပေါ်တွင် ေ နှင ် 

စစ်သောေးမ ောေး ပို၍ မ ောေး ောလနသည်။ လဖလဖော်ဝါေ   ၉ ေက်လနို့က ေ မ ောေးနှင ် မပငေ်းထန်စွော 

အခ ငေ်းမဖစ်ပွောေးပပ ေးလနောက် အနည်ေးဆံုေး အမ  ိေးသမ ေးငယ်တစ်ဦေး အသက်အနတေောယ်ေိှသည ် 

အလမခအလနအတွင်ေး က လေောက်ခ  ေသည်။ စစ်တပ်လထောက်ခံသူမ ောေးနှင ် အမ  ိေးသောေးလေေးအဖွ ွေ့မ ောေး 

က ည်ေး  မ်ေးလပေါ်တက် ောကကသည်။  မပတ်သောေးေှင်ေး ငေ်းစွော ဆိုေပါ ျှင ် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော ဆနဒ 

ထုတ်လဖော်လနသူတုိို့အလပေါ် လသလစလ ောက်လသော သုိို့မဟုတ် လသဆံုေးမှုကိုလတော  မမဖစ်လစလသော 

 က်နက်မ ောေးအောေး မဆငမ်မခင ်အသုံေးမပ မခငေ်းအောေး  က်ခံနိုင်စေောမေိှပါ။ မမန်မောနိုငင်ံသောေး အမ ောေး 

အလပေါ်ပို၍ ကကမ်ေးတမ်ေးစွော ဆက်ဆံမခငေ်းသည် အောဏောသိမ်ေးမှု၏ တေောေးမဝင်မှုကို ပို၍ ထငေှ်ောေးလစ 

မည်သောမဖစ်ပပ ေး  အောဏောသိမ်ေးလခါငေ်းလဆောငမ် ောေး၏ တောဝန်မကင်ေးမှုကိ ုပိုမုိထငေှ်ောေး လစသည်။ 
 

သဘောပတိကက ေးေှင် 

ဤအလေေးအခငေ်းသည် အလေေးယူဒဏ်ခတ်မှု မေိှခ  ေမခငေ်းလကကောင ် လပေါ်လပါက် ောခ ဲ့မခငေ်း မဖစ်သည်။ 

ကော ကကောမမင ်စွော စစ်တပ်အလပေါ် အေပ်သောေးအစိုေးေ၏ ထိန်ေးခ  ပ်မှု ေိှမလနမခငေ်း၊ တုိင်ေးမပည်၏ 

နိုငင်လံေေးနှင ် စ ေးပွောေးလေေး ဖွ ွေ့စည်ေးပံုမ ောေးအလပေါ် စစ်တပ်မ ှ အခ  ိေးအစောေး မမျှတစွော  ွှမ်ေးမိုေးလနမခငေ်း၊ 

 ံုခခံ လေေးတပ်မ ောေးက က  ေး ွန်သည ် မပစ်မှုမ ောေးအတွက် စစ်မှန်စွော ေှင်ေးမပေန် ဆယ်စုနှစ်မ ောေးစွော 

ပ က်ကွက်လနဆ  ေိှမခငေ်းတုိို့သည်  မမန်မောနိုင်င၏ံ ဒ မိုကလေစ စနစ်ကိုက င ်သုံေးမှုနှင ် ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု 

ကို အောေးနည်ေးလစခ  သည်။  



 

အဆက်ဆက်ေိှခ  သည ် မဟောမင်ေးကက ေးမ ောေးနှင ်  အထငက်ေ ကျွမ်ေးက င်ပညောေှငမ် ောေးက ဤလကောင်စ  

သုိို့ ည်ေးလကောငေ်း၊ ယခငလ်ကောငစ် မ ောေးသိိုု့ ည်ေးလကောငေ်း နိုငင်၏ံ စစ်တပ်က က  ေး ွန်သည ် 

ခ  ိေးလဖောက်မှုမ ောေးကို နှစ်လပါငေ်း ၂၀ လက ော် ေှငေ်း ငေ်း တငမ်ပခ  ပါသည်။ ယငေ်းခ  ိေးလဖောက်မှုမ ောေးတွင် 

နိုငင်တံကောဥပလဒအေ ခ  ိေးလဖောက်သည ် အမပငေ်းထန်ဆံုေး မပစ်မှုအခ  ိွေ့ ပါဝငပ်ါသည်။ ထိုခ  ိေးလဖောက်မှု 

မ ောေးကို ကိုင်တွယ်ေန် အလေေးယူလဆောင်ေ က်မှု မေိှမခငေ်းသည် စစ်လခါငေ်းလဆောငမ် ောေးကို အတင ်ေ လစ 

ခ  ပပ ေး၊  က်ေိှအလေေးအခငေ်းကို မဖစ်လပေါ်လစခ  သည်။ 

 

ဤလကောငစ် ၏ အခ က်အ က်ေှောလဖွလေေးအဖွ ွေ့ (Fact Finding Mission) မ ှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က 

မပည ်စံုေှင်ေး ငေ်းစွော သတိလပေးခ  သည်မှော “တပ်မလတော်သည် မမန်မောနိုငင်ကံို လခတ်မ ဒ မိကုလေစ  

နိုငင်အံမဖစ် ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက် ောလစမခငေ်းအတွက် အကက ေးမောေးဆံုေး အဟနိ်ု့အတောေး မဖစ်သည်။  

တပ်မလတော်ကောကွယ်လေေးဦေးစ ေးခ  ပ် မင်ေးလအောင် ိှုင်နှင ်  က်ေိှလခါငေ်းလဆောငပ်ိုင်ေးအောေး ံုေးကို 

ဖယ်ေှောေးေမည်။ ထိုို့မပင ် တပ်မလတော်ကို အေပ်သောေးအစိုေးေ၏ ထိန်ေးခ  ပ်မှုလအောက်၌ အ ပြည ဲ့်အ ဝ 

ထောေးေိှကော အ ံုေးစ ု မပန် ည်မပ မပငတ်ည်လဆောက်ေမည်။ မမန်မောနိုင်င၏ံ ဒ မိကုလေစ နည်ေးက  

အကူေးအလမပောငေ်းသည် ယငေ်းအလပေါ်တွင ်တည်သည်”ဟု မဖစ်သည်။ 
 

ယခုအခါ မမန်မောနိုငင်သံောေးမ ောေး ေငဆ်ိုငလ်နေသည ် ဒ မိကုလေစ နှင ်ဆိုင်လသော အလေေးအခငေ်းသည် 

ကမဘော ကပ်လေောဂါလကကောင ် အကက ေးအက ယ်ထိခုိက်ခ  လသော စ ေးပွောေးလေေးလဘေးအနတေောယ်လကကောင ် ပို၍ 

နက်ရိှုင်ေးခ  ေပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမဘော ကပ်လေောဂါသည် ဆိုေးေ ောေးသည ်ထိခုိက်မှုကို သက်လေောက် 

လစခ  ပပ ေး၊ ခ နိ ို့လနသည ် က န်ေးမောလေေးစနစ်နှင ် မမဖစ်စလ ောက်  ူမှုဖူ ံုလေေး အစ အမံမ ောေးကို 

ကက ေးလ ေးလသောခက်ခ မှု မဖစ်လစသည် အမပင ် သန်ေးလပါငေ်းမ ောေးစွောလသော မပည်သူမ ောေးကို မပငေ်းထန်လသော 

လငလွကကေးဆိုင်ေောဒုကခတွင်ေးသိုို့ သက်လေောက်လစခ  ပပ ေး မဖစ်သည်။ စစ်တပ်လခါငေ်းလဆောငမ် ောေး၏ 

မဆငမ်မခင ်ုပ်ေပ်မ ောေးသည် နိုငင်အံလပေါ်သုိို့ က ယ်မပနို့သ်ည ် ဒဏ်ခတ်အလေေးယူမှုမ ောေး 

မပန် ည်ခ မှတ်မခငေ်းကို မဖစ်လပေါ်လစနိုင်ပပ ေး နှစ်လပါငေ်းမ ောေးစွောလသော ဖွံွေ့ပဖိ ေးမှု ေ ဒ်မ ောေးကို 

ခ နိ်ေးလမခောက် ောနိုငသ်ည်။  

 

နိုငင်တံကောအသုိင်ေးအဝန်ေးသုိို့ လမပောကကောေး ိုသည်မှော မပဌောန်ေးမည်ဟု စဉ်ေးစောေးသည ် မည်သည ် 

ပိတ်ဆိုို့အလေေးယူမှုမဆိုသည် မပည်သူမ ောေး၏ အခွင ်အလေေးကို ခ  ိေးလဖောက်သည်ဟု စွပ်စွ ေန် 



ယံုကကည်ေလ ောက်သည ်  ူတစ်ဦေးခ ငေ်းစ ကို လသခ ောစွော ပစ်မှတ်ထောေးသင ်သည် ဟူ၍ မဖစ်သည်။ 

အောဏောသိမ်ေးလခါငေ်းလဆောငမ် ောေးသည် ထိုသုိို့လသော အ လေေးယူမှု မပ  ုပ်ေန်အတွက်  ပစ်မှတ်ထောေးေန် 

သင ်လ  ော်သည ်သူမ ောေး မဖစ်သည်။ နိုငင်ေိှံ အကောအကွယ်အမ  ဆံေုးသူမ ောေးအလပေါ် မည်သည ်ဒုကခမျှ 

မက လစသင ်မခငေ်းသည်  ွန်စွောမှအလေေးကက ေးသည် အခ က်မဖစ်သည်။ ထိုို့အမပင ်ပဋိပကခမဖစ်ပွောေးသည ် 

လနေောမ ောေးသိိုု့  ူသောေးခ ငေ်းစောနောလထောက်ထောေးမှုအကူအည မ ောေးနှင ်အတူ ကမဘော ကပ်လေောဂါကို 

တွန်ေး ှန်တုံို့မပန်လေေးတငွ ်အကူအည  ဆက် က်လပေးလေေးသည် အ ွန်အလေေးကက ေးပါသည်။ 

 

လေ ေးလကောက်ပွ ေ ဒ်ကို လ ေးစောေးေန် ည်ေးလကောငေ်း၊ အောဏောကိ ု အေပ်သောေးထိန်ေးခ  ပ်မှုလအောက် 

မပန်လပေးေန် ည်ေးလကောငေ်း၊ ခုိင ်ံုလသောအလကကောငေ်းမပခ က်မေိှဘ   ဖမ်ေးထောေးသည ်သူမ ောေး အောေး ံုေး ကို 

ခ က်ခ ငေ်း မပန် ွှတ်လပေးေန် ည်ေးလကောငေ်း စစ်ဘက်အောဏောပိုင်မ ောေးကို မဖစ်နိုင်သမျှ အမပငေ်းထန်ဆံုေး 

လတောငေ်းဆိုပါေန် ဤလကောငစ် သုိို့ အကကံမပ ပါသည်။ ဖမ်ေးဆ ေးခံထောေးေသူမ ောေး အလနမဖင ် ဥပလဒဆိုင်ေော 

ကိုယ်စောေး ှယ်မ ောေးနှင ် လဆေးကုသလစောင ်လေှောက်မှုမ ောေး ခ က်ခ ငေ်း ေေိှသင ်သည ်အမပင် 

ဟုတ်မှန်သလယောငေိှ်လသော် ည်ေးစငစ်စ်မှောေးယွင်ေးလနသည ် မပစ်မှုဆိုင်ေော စွပ်စွ ခ က်မ ောေးကို 

ပယ်ဖ က်လပေးသင ်ပါသည်။ မ ဒ ယော ွတ် ပ်ခွင ်ေိှေန်နှင ် အငတ်ောနက်မှ တစ်ဆင ် သတင်ေး 

အခ က်အ က်မ ောေးေေိှနိုင်ေန် အငတ်ောနက်နှင ် ဆက်သွယ်လေေး ုပ်ငန်ေးမ ောေး အလပေါ် ကနို့်သတ် 

ထောေးမှုမ ောေးအောေး ဖယ်ေှောေးလပေးေမည်။ သတတိေိှသည်   ူူ့အခွင ်အလေေး ကောကွယ်လစောင ်လေှောက်သူမ ောေး၊ 

 ူမှုအဖွ ွေ့အစည်ေးနှင ်  တ်တလ ောနှစ်မ ောေးအတွင်ေး လပေါ်ထွန်ေး ော သည ် အ ုပ်သမောေးသမဂဂမ ောေး၏ 

 ှုပ်ေှောေးမှုမ ောေးကို ကောကွယ်ေပါမည်။ 

 

ထပ်လ ောငေ်းလမပောကကောေး ိုသည်မှော မပငေ်းထန်သည်  အကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေးနှင ် ဆယ်စုနှစ်မ ောေးစွော 

ခွ မခောေးဆက်ဆံမှုကိ ု ကကံ ကကံ ခံခ  ေလသော ရိဟုင်ဂ ောမ ောေး၏ အလမခအလနကို ပိုဆိေုးေ ောေးလအောင် 

စစ်တပ်အောဏောပိုင်မ ောေးအောေး  ုပ်ခွင ်မလပေးေန် မဖစ်သည်။ မမန်မောနိုငင်သံည် အမပည်မပည်ဆိုင်ေော 

တေောေးရံုေးမှ အမိနိ်ု့ထုတ်မပန်ထောေးသည ် ကကောေးမဖတ်အစ အမံမ ောေးကို အမပည ်အဝ ိုက်နောေမည်။ 

ေခုိင်မပည်နယ်နှင ် အမခောေး တုိင်ေးေငေ်းသောေး ူနည်ေးစုလဒသမ ောေးတငွ ် မဖစ်ပွောေးသည ် ပဋိပကခမ ောေး၏ 

အဓိကအလကကောငေ်းေငေ်းကို စစ်မှန်စွော ကိုင်တွယ်လမဖေှင်ေးေန် တက် ှမ်ေး ုပ်လဆောငေ်မည်။ 

 

ကျွန်ုပ်တုိို့၏ရံေုးကို မမန်မောနိုင်ငတွံင် မဖွင ်ေန် ကော ေှည်ကကောစွောကတည်ေးက မငင်ေးဆန်ခံေသည ်အ 

တွက် စိတ်ပ က်ေပါသည်။ စစ်တပ်အောဏောပိုင်မ ောေးအောေး  ူူ့အခွင ်အလေေးဆိုင်ေောမဟောမင်ေးကက ေးရံုေး 



နှင  ် အထူေးကိုယ်စောေး ှယ်အောေး မမန်မော  ူူ့အခွင ်အ လေေးဆိုင်ေော အလမခအလနနှင ်စပ်  ဉ်ေးပပ ေး 

အမပည ်အဝနှင  ်ခ က်ခ ငေ်း  ောလေောက် သိခွင ်လပေးေန် တုိက်တွန်ေးပါသည်။  

 

မမန်မောနိုငင်သံောေးတိုို့အောေး သငတုိ်ို့၏ အခွင ်အလေေးမ ောေးမဖစ်သည ် တေောေးမျှတမှု၊  ွတ် ပ်ခွင ်၊ 

ဒ မိကုလေစ နည်ေးက  ပါဝငလ်ဆောငေ် က်ခွင ်၊ ပုဂဂိ  ်လေေးေော  ံုခခံ စိတ်ခ မှုေိှလေေး၊ ပငိမ်ေးခ မ်ေး၍ 

တည်တံ ခုိင်ပမ ကော အောေး ံုေးပါဝငသ်ည ် ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု ေေိှလေေးတိုို့အတွက် ကျွန်ုပ်တုိို့လထောက်ခံ 

အောေးလပေးလကကောငေ်း လဖော်မပ ိုပါသည်။ သင်တုိို့၏ ခုိင်ပမ သည ် သနနိဌောန်လကကောင ် ကျွန်ုပ်တုိို့ 

ကက ေးလ ေးစွော စိတ်ထိခုိက်ေပါသည်။ ထိုို့မပင ် ခွ မခောေးဆက်ဆံမှု၊ အကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေးကို မိမိတုိို့ 

ကိုယ်တုိင် ေင်ဆိုင်ခ  ေသည ် တုိင်ေးေငေ်းသောေးမ ောေးစွောတုိို့က လဖော်မပကကသည ် တစ်သောေးတည်ေးေိှမှု 

အတွက် ည်ေး  စိတ်ထိခုိက်ေပါသည်။  

 

ကျွန်ုပ်နှင ် မဟောမင်ေးကက ေးတုိို့သည် ဤအလေေးအခင်ေးမှလန၍ ပိုမုိ တည်တံ ခုိင်ပမ သည ် ဒ မိုကလေစ  

အုတ်မမစ်မ ောေးလပေါ်၌ မိမနိိုငင်ကံို သငတုိ်ို့ မပန် ည်တည်လဆောက်နိုင ်ိမ မ်ည်ဟု လမျှော် င ်ပါ သည်။ 

ထိုအလမခခံအုတ်မမစ်မ ောေးသည် သောတူည မျှေိှမခင်ေး၊ ဂုဏသိ်ကခော၊  ူူ့အခွင ်အလေေးမ ောေးတုိို့ကို 

အောမခံပပ ေး အောေး ံုေးပါဝငလ်သော နိုငင်ဖံွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု မဖစ်လစဖိုို့ ည်ေး လမျှော် င ်ပါသည်။  

 

ထိုို့မပင ် ကု သမဂဂမိသောေးစုတစ်ခု ံုေး - လမမမပင်ေိှအဖွ ွေ့မ ောေးစွောတုိို့မှ ဤလကောငစ် နှင ် အမခောေးလသော 

အဖွ ွေ့မ ောေးအထိ - သည် သငတုိ်ို့နှင  ် အတူတကွ ဆက် က်ေပ်တည်ကော၊  ွတ် ပ်သည ် 

မမန်မောနိုငင်မံဖစ်လေေးတည်ေးဟူလသော သငတုိ်ို့၏ တေောေးဝင်သည ် မပငေ်းမပလသောဆနဒကို ထိန်ေးသိမ်ေး 

ထောေးမည်မဖစ်လကကောငေ်းကို ည်ေး ကျွန်ုပ်တုိို့ ယံုကကည်မှု အမပည ်ေိှသည်။  

 

လက ေးဇူေးတငပ်ါသည် သဘောပတိကက ေး ေှင် ။ 

 

 

 


