မြန်ြ ာ့အ ရေးအခင်ေးနှငာ့်လူ့အခွငာ့်အ ရေးပတ်သက် စပ်လျဉ်ေးြှုအ ပေါ်
ကုလသြဂ္ဂလူ့အခွငာ့်အ ရေး က င်စီအထေးအစည်ေးအ ဝေး
ဒုတိယ လူ့အခွငာ့်အ ရေးြဟ ြင်ေးကကီေး Nada al-Nashif ၏ထုတ်မပန် ကည ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖ
လ

ဝ
ော် ါရီလ ၁၂ ရက်

ေးစောေးအပ်ပါလသော သဘောပတိကကေးနှင်တကွ

ဂုဏသ
် လေေှိ
ယခု

ူကကေးမင်ေးမ ောေး၊

ုပ်လဖော်ကိုင်ဖက်မ ောေး ေှင်

အလစောပိုင်ေး မမန်မောစစ်တပ်၏ အောဏောသိမ်ေးပိက
ု ်မှုသည် မမန်မောနိုငင
် က
ံ ို ဒမိက
ု လေစစနစ် သိုို့

ကူေးလမပောင်ေးေန်အတွက်

ဆယ်နှစ်တောကော

အကကိတ်အနယ်ကကိ ေးစောေးပပေးလနောက်

ေေှိခလသော

တိုေးတက်မှုမ ောေးကို ကကေးက ယ်သည် ဆုတ်ယုတ်မှု မဖစ်လစပါသည်။
ဤလကောင်စမှ

ွန်ခသည် ေက်သတတပတ် သံုေးပတ်ခနို့်က နိုငင
် အ
ံ

ိုက် အ

ှည်က သံုေးသပ်

အစေင်ခံတင်မပမခင်ေးယနတေောေး (UPR) ၏ တတိယအကကိမ် ပံုမှန်သံုေးသပ်ေောမှ မမင်လတွွေ့ခေလသော
ယင်ေးတိုေးတက်မဖစ်ထွန်ေးမှုမ ောေးနှင်

၂၀၂၀

လေေးလကောက်ပကက
ွ ေး၏ မပတ်သောေးလသောေ

ခုနှစ်

နိုဝင်ဘော

၌

က င်ေးပခသည်

အလထွလထွ

ဒ်မ ောေးမှန်ကန်လကကောင်ေးယံုကကည်မှုကုိ အောဏောသိမ်ေးပိက
ု ်မှု

နှင် နိုငင
် က
ံ ို အလေေးလပေါ်အလမခအလန သတ်မှတ်လကကောင်ေး လကကညောခ က်တိက
ုို့
ယခုအခါ ထိထိ
လေောက်လေောက် ပ က်မပောေးလစခသည်။
လဒေါ်လအောင်ဆန်ေးစုကကည်နှင် သမမတဦေးဝင်ေးမမင် အပါအဝင် ဒမိက
ု လေစနည်ေးက လေေးလကောက်တင်
လမမောက်မခင်ေးခံထောေးေလသော နိုငင
် ံလေေးလခါင်ေးလဆောင်မ ောေးသည် နိုငင
် လ
ံ ေေးစွခ က်မ ောေးမဖင် ထိမ်ေးသိမ်ေး ခံ
ထောေးေပါသည်။ စောနယ်ဇင်ေးသမောေးမ ောေး၊ သံဃောမ ောေးနှင် လက ောင်ေးသောေးမ ောေးအပါအဝင် နိုငင
် လ
ံ ေေး
သမောေးမ ောေး၊

အစိုေးေအေောေှိမ ောေး၊

တက်ကကွ

ှုပ်ေှောေးသူမ ောေးနှင်

ူမှုအဖွွေ့အစည်ေး

အဖွွေ့ဝင်မ ောေး

အလယောက် ၃၅၀ လက ော်ကို ထိန်ေးသိမ်ေးထောေးလကကောင်ေး ကျွန်ုပ်တိ၏
ုို့ ရံေးု က စံုစမ်ေး သိေှိထောေးသည်။
အမ ောေးစုမှော သံသယေှိသည်အလကကောင်ေးမပခ က်မ ောေးမဖင် မပစ်မှုဆိုင်ေော စွပ်စွခ က်မ ောေးနှင် ေင်ဆိုငလ
် န
ေသည်။

ူမ ောေးစုတိုို့သည် လ

ော်ကန်လသော အလေေးယူ လဆောင်ေက်မမ
ှု ောေးကို မေေှိကကလပ။ ထိမုို့ ပင်

ဥပလဒအေ အက ိ ေးလဆောင် လပေးမည် ကိုယ်စောေး

ှယ် ခနို့်ထောေးခွင်၊ မိသောေးစုမ ောေးနှင် လတွွေ့ဆံုခွင်၊

သိမ
ုို့ ဟုတ် ဆက်သွယ်ခွင်မ ောေး မေေှိကကလပ။ အခ ိ ွေ့မှော လပ ောက်ဆံုေးလနဆေှိပပေး၊ ၎င်ေးတိေ
ုို့ ှိသည်လနေော၊
လကောင်ေးမွန်စွော ေှိ-မေှိ ဆိုသည်ကို

ည်ေး သတင်ေးမေေှိလပ။

ကျွန်ုပ်နှင် အထူေးမဟောမင်ေးကကေးသည် ဆနဒထုတ်လဖော်သူမ ောေး၏ ခိုင်မောလသော ခံယူခ က်မ ောေးကို
ွန်စွော

သလဘောက လ

အမ ိ ေးသမေးမ ောေး၊

ေးစောေးမိပါသည်။

ထိုသူတိထ
ုို့ မှ

အမ ောေးအမပောေးသည်

မတူကွမပောေးသည်လနောက်ခံမ ောေးေှိကကသည်

တိုင်ေးေင်ေးသောေးမ ောေး

ူငယ်မ ောေးနှင်
မဖစ်ကကသည်။

၎င်ေးတိသ
ုို့ ည် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော ခ တက်ကကသည်။ အောဏောသိမ်ေးမှုနှင် ပဖိ ခွမှုမ ောေးကို ဆနို့်က င်သည်
အမခောေး

ှုပ်ေှောေးမှုမ ောေးတွင်

ပါဝင်ကကသည်။

ကိုယ်စောေးမပ သူမ ောေးမဖစ်သည်။
သဟဇောတေှိလသော

၎င်ေးတိသ
ုို့ ည်

ူမ ိ ေးအမ ိ ေးမ ိ ေးနှင်

ဆက်ဆံမှုမ ောေးမဖင်

အနောဂတ်၌

မမန်မောနိုငင
် ၏
ံ အနောဂတ်ကို

အသိုင်ေးအဝိုင်ေးအမ ိ ေးမ ိ ေးတိုအ
ို့ ကကောေး
တေောေးမျှတမှုကို

မျှလဝခံစောေးမည်သူ၊

နိုငင
် ၏
ံ ခ မ်ေးသောကကွယ်ဝမှုကုိ သောတူညမျှ လဝမျှခံစောေးကကမည်သူမ ောေးမဖစ်သည်။
ကမဘောကကေးက လစောင်ကကည်
ွတ်

ပ်စွော

က် ေှိပါသည်။ ယခုေက်သတတပတ်တွင် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော စုလဝေးမခင်ေးနှင်

ဆနဒထုတ်လဖော်မခင်ေးကို

ထုတ်မပန်ထောေးပပေး မဖစ်သည်။ ထိမုို့ ပင်
စစ်သောေးမ ောေး ပို၍ မ ောေး
အခ င်ေးမဖစ်ပွောေးပပေးလနောက်

တောေးဆေးေန်

အ

ွန်မပင်ေးထန်သည်

ွန်ခသည်ေက်အနည်ေးငယ်အတွင်ေး

ောလနသည်။ လဖလဖော်ဝါေ
အနည်ေးဆံုေး

အမိနို့်မ ောေးကို

မ်ေးမ ောေးလပေါ်တွင် ေနှ င်

၉ ေက်လနို့က ေမ ောေးနှင် မပင်ေးထန်စွော

အမ ိ ေးသမေးငယ်တစ်ဦေး

အသက်အနတေောယ်ေှိသည်

အလမခအလနအတွင်ေး က လေောက်ခေသည်။ စစ်တပ်လထောက်ခံသူမ ောေးနှင် အမ ိ ေးသောေးလေေးအဖွွေ့မ ောေး
က

ည်ေး

မ်ေးလပေါ်တက်

ောကကသည်။

ထုတ်လဖော်လနသူတအ
ိုို့ လပေါ် လသလစလ

မပတ်သောေးေှင်ေး

င်ေးစွော ဆိုေပါ

ျှင် ပငိမ်ေးခ မ်ေးစွော ဆနဒ

ောက်လသော သိမ
ုို့ ဟုတ် လသဆံုေးမှုကိုလတော မမဖစ်လစလသော

က်နက်မ ောေးအောေး မဆင်မမခင် အသံုေးမပ မခင်ေးအောေး

က်ခံနိုင်စေောမေှိပါ။ မမန်မောနိုငင
် ံသောေး အမ ောေး

အလပေါ်ပို၍ ကကမ်ေးတမ်ေးစွော ဆက်ဆံမခင်ေးသည် အောဏောသိမ်ေးမှု၏ တေောေးမဝင်မက
ှု ို ပို၍ ထင်ေှောေးလစ
မည်သောမဖစ်ပပေး အောဏောသိမ်ေးလခါင်ေးလဆောင်မ ောေး၏ တောဝန်မကင်ေးမှုကို ပိုမိုထင်ေှောေး လစသည်။
သဘောပတိကကေးေှင်
ဤအလေေးအခင်ေးသည် အလေေးယူဒဏ်ခတ်မှု မေှိခေမခင်ေးလကကောင် လပေါ်လပါက်
ကော

ောခမဲ့ ခင်ေး မဖစ်သည်။

ကကောမမင်စွော စစ်တပ်အလပေါ် အေပ်သောေးအစိုေးေ၏ ထိန်ေးခ ပ်မှု ေှိမလနမခင်ေး၊ တိုင်ေးမပည်၏

နိုငင
် လ
ံ ေေးနှင် စေးပွောေးလေေး ဖွွေ့စည်ေးပံုမ ောေးအလပေါ် စစ်တပ်မှ အခ ိ ေးအစောေး မမျှတစွော
ံုခခံ လေေးတပ်မ ောေးက က ေး

ွှမ်ေးမိုေးလနမခင်ေး၊

ွန်သည် မပစ်မှုမ ောေးအတွက် စစ်မှန်စွော ေှင်ေးမပေန် ဆယ်စုနှစ်မ ောေးစွော

ပ က်ကွက်လနဆ ေှိမခင်ေးတိသ
ုို့ ည် မမန်မောနိုင်င၏
ံ ဒမိုကလေစစနစ်ကိုက င်သံုေးမှုနှင် ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု
ကို အောေးနည်ေးလစခသည်။

အဆက်ဆက်ေှိခသည် မဟောမင်ေးကကေးမ ောေးနှင် အထင်ကေ ကျွမ်ေးက င်ပညောေှငမ
် ောေးက ဤလကောင်စ
သိုို့

ည်ေးလကောင်ေး၊ ယခင်လကောင်စမ ောေးသိို့ု

ည်ေးလကောင်ေး နိုငင
် ၏
ံ
စစ်တပ်က က ေး

ခ ိ ေးလဖောက်မှုမ ောေးကို နှစ်လပါင်ေး ၂၀ လက ော် ေှငေး်

ွန်သည်

င်ေး တင်မပခပါသည်။ ယင်ေးခ ိ ေးလဖောက်မှုမ ောေးတွ င်

နိုငင
် တ
ံ ကောဥပလဒအေ ခ ိ ေးလဖောက်သည် အမပင်ေးထန်ဆံုေး မပစ်မှုအခ ိ ွေ့ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုခ ိ ေးလဖောက်မှု
မ ောေးကို ကိုင်တွယ်ေန် အလေေးယူလဆောင်ေက်မှု မေှိမခင်ေးသည် စစ်လခါင်ေးလဆောင်မ ောေးကို အတင်ေလစ
ခပပေး၊

က်ေှိအလေေးအခင်ေးကို မဖစ်လပေါ်လစခသည်။

ဤလကောင်စ၏ အခ က်အ
မပည်စံုေှင်ေး
နိုငင
် အ
ံ မဖစ်

က်ေှောလဖွလေေးအဖွွေ့ (Fact Finding Mission) မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က

င်ေးစွော သတိလပေးခသည်မှော “တပ်မလတော်သည် မမန်မောနိုငင
် က
ံ ို လခတ်မဒမိက
ု လေစ
ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်

ောလစမခင်ေးအတွက်

တပ်မလတော်ကောကွယ်လေေးဦေးစေးခ ပ်

အကကေးမောေးဆံုေး

မင်ေးလအောင်

ိှုင်နှင်

အဟနို့်အတောေး

မဖစ်သည်။

က်ေှိလခါင်ေးလဆောင်ပိုင်ေးအောေး

ံုေးကို

ဖယ်ေှောေးေမည်။ ထိမုို့ ပင် တပ်မလတော်ကို အေပ်သောေးအစိုေးေ၏ ထိန်ေးခ ပ်မလ
ှု အောက်၌ အပြညဲ့်အဝ
ထောေးေှိကော အ

ံုေးစု မပန်

ည်မပ မပင်တည်လဆောက်ေမည်။ မမန်မောနိုင်င၏
ံ
ဒမိက
ု လေစနည်ေးက

အကူေးအလမပောင်ေးသည် ယင်ေးအလပေါ်တွင် တည်သည်”ဟု မဖစ်သည်။
ယခုအခါ မမန်မောနိုငင
် သ
ံ ောေးမ ောေး ေင်ဆိုငလ
် နေသည် ဒမိက
ု လေစနှင်ဆိုင်လသော အလေေးအခင်ေးသည်
ကမဘောကပ်လေောဂါလကကောင် အကကေးအက ယ်ထိခိုက်ခလသော စေးပွောေးလေေးလဘေးအနတေောယ်လကကောင် ပို၍
နက်ရိှုင်ေးခေပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမဘောကပ်လေောဂါသည် ဆိုေးေောေးသည်ထိခိုက်မှုကို သက်လေောက်
လစခပပေး၊ ခ န
ိ ို့လနသည် က န်ေးမောလေေးစနစ်နှင် မမဖစ်စလ
ကကေးလ

ူမှုဖူ

ံုလေေး အစအမံမ ောေးကို

ေးလသောခက်ခမှု မဖစ်လစသည်အမပင် သန်ေးလပါင်ေးမ ောေးစွောလသော မပည်သူမ ောေးကို မပင်ေးထန်လသော

လငွလကကေးဆိုင်ေောဒုကခတွင်ေးသိုို့
မဆင်မမခင်
မပန်

ောက်

ုပ်ေပ်မ ောေးသည်

ည်ခ မှတ်မခင်ေးကို

ခန
ိ ်ေးလမခောက်

သက်လေောက်လစခပပေး
နိုငင
် အ
ံ လပေါ်သိုို့

မဖစ်လပေါ်လစနိုင်ပပေး

မဖစ်သည်။

စစ်တပ်လခါင်ေးလဆောင်မ ောေး၏

က ယ်မပနို့သ
် ည်

နှစ်လပါင်ေးမ ောေးစွောလသော

ဒဏ်ခတ်အလေေးယူမှုမ ောေး
ဖွံွေ့ပဖိ ေးမှု

ေ

ဒ်မ ောေးကို

ောနိုငသ
် ည်။

နိုငင
် တ
ံ ကောအသိုင်ေးအဝန်ေးသိုို့ လမပောကကောေး
ပိတ်ဆိအ
ုို့ လေေးယူမှုမဆိုသည်

ိုသည်မှော မပဌောန်ေးမည်ဟု စဉ်ေးစောေးသည် မည်သည်

မပည်သူမ ောေး၏

အခွင်အလေေးကို

ခ ိ ေးလဖောက်သည်ဟု

စွပ်စွေန်

ယံုကကည်ေလ

ောက်သည်

ူတစ်ဦေးခ င်ေးစကို လသခ ောစွော ပစ်မှတ်ထောေးသင်သည် ဟူ၍ မဖစ်သည်။

အောဏောသိမ်ေးလခါင်ေးလဆောင်မ ောေးသည် ထိုသိုို့လသော အလေေးယူမှု မပ
သင်လ

ော်သည်သူမ ောေး မဖစ်သည်။ နိုငင
် ေ
ံ ှိ အကောအကွယ်အမဆံေးု သူမ ောေးအလပေါ် မည်သည်ဒုကခမျှ

မက လစသင်မခင်ေးသည်
လနေောမ ောေးသိို့ု
တွန်ေး

ုပ်ေန်အတွက် ပစ်မှတ်ထောေးေန်

ွန်စွောမှအလေေးကကေးသည်အခ က်မဖစ်သည်။ ထိအ
ုို့ မပင် ပဋိပကခမဖစ်ပွောေးသည်

ူသောေးခ င်ေးစောနောလထောက်ထောေးမှုအကူအညမ ောေးနှင်အတူ

ှန်တမံုို့ ပန်လေေးတွင် အကူအည ဆက်

လေေးလကောက်ပွေ
မပန်လပေးေန်

ဒ်ကို လ

ေးစောေးေန်

ည်ေးလကောင်ေး၊ ခိုင်

ခ က်ခ င်ေး မပန်

ွှတ်လပေးေန်

က်လပေးလေေးသည် အ

ကမဘောကပ်လေောဂါကို

ွန်အလေေးကကေးပါသည်။

ည်ေးလကောင်ေး၊ အောဏောကို အေပ်သောေးထိန်ေးခ ပ်မလ
ှု အောက်

ံုလသောအလကကောင်ေးမပခ က်မေှိဘ ဖမ်ေးထောေးသည်သူမ ောေး အောေး

ံုေး ကို

ည်ေးလကောင်ေး စစ်ဘက်အောဏောပိုင်မ ောေးကို မဖစ်နိုင်သမျှ အမပင်ေးထန်ဆံုေး

လတောင်ေးဆိုပါေန် ဤလကောင်စသိုို့ အကကံမပ ပါသည်။ ဖမ်ေးဆေးခံထောေးေသူမ ောေး အလနမဖင် ဥပလဒဆိုင်ေော
ကိုယ်စောေး

ှယ်မ ောေးနှင်

လဆေးကုသလစောင်လေှောက်မှုမ ောေး

ဟုတ်မှန်သလယောင်ေှိလသော်

ည်ေးစင်စစ်မှောေးယွင်ေးလနသည်

ပယ်ဖ က်လပေးသင်ပါသည်။ မဒယော
အခ က်အ

ွတ်

ခ က်ခ င်ေး
မပစ်မှုဆိုင်ေော

ထောေးမှုမ ောေးအောေး ဖယ်ေှောေးလပေးေမည်။ သတတိေှိသည်
တ်တလ

စွပ်စွခ က်မ ောေးကို

ပ်ခွင်ေှိေန်နှင် အင်တောနက်မှ တစ်ဆင် သတင်ေး

က်မ ောေးေေှိနိုင်ေန် အင်တောနက်နှင် ဆက်သွယ်လေေး

ူမှုအဖွွေ့အစည်ေးနှင်

ေေှိသင်သည်အမပင်

ုပ်ငန်ေးမ ောေး အလပေါ် ကနို့် သတ်

ူူ့အခွင်အလေေး ကောကွယ်လစောင်လေှောက်သူမ ောေး၊

ောနှစ်မ ောေးအတွင်ေး လပေါ်ထွန်ေး

ော သည် အ

ုပ်သမောေးသမဂဂမ ောေး၏

ှုပ်ေှောေးမှုမ ောေးကို ကောကွယ်ေပါမည်။
ထပ်လ

ောင်ေးလမပောကကောေး

ခွမခောေးဆက်ဆံမှုကို

ိုသည်မှော

မပင်ေးထန်သည်

ကကံကကံခံခေလသော

စစ်တပ်အောဏောပိုင်မ ောေးအောေး

အကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေးနှင်

ရိဟ
ု င်ဂ ောမ ောေး၏

အလမခအလနကို

ဆယ်စုနှစ်မ ောေးစွော
ပိုဆေးို ေောေးလအောင်

ုပ်ခွင်မလပေးေန် မဖစ်သည်။ မမန်မောနိုငင
် သ
ံ ည် အမပည်မပည်ဆိုင်ေော

တေောေးရံုေးမှ အမိနို့်ထုတ်မပန်ထောေးသည် ကကောေးမဖတ်အစအမံမ ောေးကို အမပည်အဝ
ေခိုင်မပည်နယ်နှင် အမခောေး တိုင်ေးေင်ေးသောေး

ိုက်နောေမည်။

ူနည်ေးစုလဒသမ ောေးတွင် မဖစ်ပွောေးသည် ပဋိပကခမ ောေး၏

အဓိကအလကကောင်ေးေင်ေးကို စစ်မှန်စွော ကိုင်တွယ်လမဖေှင်ေးေန် တက်
ကျွန်ုပ်တိ၏
ုို့ ရံေးု ကို မမန်မောနိုင်ငတ
ံ ွင် မဖွင်ေန် ကော

ှမ်ေး

ုပ်လဆောင်ေမည်။

ေှည်ကကောစွောကတည်ေးက မငင်ေးဆန်ခံေသည်အ

တွက် စိတ်ပ က်ေပါသည်။ စစ်တပ်အောဏောပိုင်မ ောေးအောေး

ူူ့အခွင်အလေေးဆိုင်ေောမဟောမင်ေးကကေးရံုေး

နှင်

အထူေးကိုယ်စောေး

ှယ်အောေး

အမပည်အဝနှင် ခ က်ခ င်ေး

မမန်မော

ူ့ူ အခွင်အလေေးဆိုင်ေော

အလမခအလနနှင်စပ်

ဉ်ေးပပေး

ောလေောက် သိခွင်လပေးေန် တိုက်တွန်ေးပါသည်။

မမန်မောနိုငင
် သ
ံ ောေးတိအ
ုို့ ောေး သင်တ၏
ိုို့
အခွင်အလေေးမ ောေးမဖစ်သည် တေောေးမျှတမှု၊

ွတ်

ဒမိက
ု လေစနည်ေးက

ပငိမ်ေးခ မ်ေး၍

ပါဝင်လဆောင်ေက်ခွင်၊

တည်တံခိုင်ပမကော အောေး
အောေးလပေးလကကောင်ေး
ကကေးလ

ပုဂဂိ

်လေေးေော

ံုခခံ စိတ်ခ မှုေှိလေေး၊

ပ်ခွင် ၊

ံုေးပါဝင်သည် ဖွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု ေေှိလေေးတိုအ
ို့ တွက် ကျွန်ုပ်တိလ
ုို့ ထောက်ခံ

လဖော်မပ

ိုပါသည်။

သင်တိုို့၏

ခိုင်ပမသည်

သနနိဌောန်လကကောင်

ကျွန်ုပ် တိုို့

ေးစွော စိတ်ထိခိုက်ေပါသည်။ ထိမုို့ ပင် ခွမခောေးဆက်ဆံမှု၊ အကကမ်ေးဖက်မှုမ ောေးကို မိမိတိုို့

ကိုယ်တိုင် ေင်ဆိုင်ခေသည် တိုင်ေးေင်ေးသောေးမ ောေးစွောတိက
ုို့
လဖော်မပကကသည် တစ်သောေးတည်ေးေှိ မှု
အတွက်

ည်ေး စိတ်ထိခိုက်ေပါသည်။

ကျွန်ုပ်နှင် မဟောမင်ေးကကေးတိသ
ုို့ ည် ဤအလေေးအခင်ေးမှလန၍ ပိုမို တည်တံခိုင်ပမသည် ဒ မိုကလေစ
အုတ်မမစ်မ ောေးလပေါ်၌ မိမန
ိ ိုငင
် က
ံ ို သင်တိုို့ မပန်
ထိုအလမခခံအုတ်မမစ်မ ောေးသည်
အောမခံပပေး အောေး
ထိမုို့ ပင် ကု

ည်တည်လဆောက်နိုင်

သောတူညမျှေှိမခင်ေး၊

ဂုဏသ
် ိကခော၊

ံုေးပါဝင်လသော နိုငင
် ဖ
ံ ွံွေ့ပဖိ ေးတိုေးတက်မှု မဖစ်လစဖိုို့

သမဂဂမိသောေးစုတစ်ခု

ိမမ
် ည်ဟု လမျှော်

ည်ေး လမျှော်

င်ပါ သည်။

ူူ့အခွင်အလေေးမ ောေးတိုို့ကို
င်ပါသည်။

ံုေး - လမမမပင်ေှိအဖွွေ့မ ောေးစွောတိမ
ုို့ ှ ဤလကောင်စနှင် အမခောေးလသော

အဖွွေ့မ ောေးအထိ - သည် သင်တန
ိုို့ ှင် အတူတကွ ဆက်

က်ေပ်တည်ကော၊

ွတ်

ပ်သည်

မမန်မောနိုငင
် မံ ဖစ်လေေးတည်ေးဟူလသော သင်တိုို့၏ တေောေးဝင်သည် မပင်ေးမပလသောဆနဒကို ထိန်ေးသိမ်ေး
ထောေးမည်မဖစ်လကကောင်ေးကို

ည်ေး ကျွန်ုပ်တိုို့ ယံုကကည်မှု အမပည်ေှိသည်။

လက ေးဇူေးတင်ပါသည် သဘောပတိကကေး ေှင်။

