အင
ို စ
် အ
ီ ာရ် စ၏
ီ ထိုတပ် ြန်က ြေညာချြေ်
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် မတ်လ ၂၈ ရက်
အပြည်ပြည်ဆိုငရ
် ာကြြ်ခပြေနီခြာ်မတီ
ဆက်လက်ဖြစ်ပ ေါ်ပေသည့််

(အိုငစ
် ီအာရ်စီ)

သည်

ပမန်မာနင
ို င
် အ
ံ တွင်း် ရ

အကြမ််းဖြ်မအ
ှု ခပြေအခနမ ာ်းတွင ်

ြမ််းဆီ်းထေ််းသမ််းခံရသူအပရအတွက်မ ာ်း

ပြည်နယ်မ ာ်းနှင ့််

ခသဆံို်းမှုမ ာ်း၊

ြိုမပို မင်တ
့် ြ်လာပြေင််းနင ့််

မမ ြို့အမ ာ်းအပြာ်း၌

ထြေိုြ်ဒဏ်ရာရရှသူနင ့််

လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာ

ပောက်ဆက်တွွဲအကျ ်းဆက်မျာ်း ဆြ်လြ်ကကီ်းမာ်းလာခနပြေင််းတို အခြေါ်
စ်းို ရမ်ထတ်လေ်မ့် ြါသည်။
့်
အင်အာ်းအသံို်းပြ မှုနင
ှ ့်် ခသနတ်မ ာ်းအသံို်းပြ ပြေင််းအာ်း တင််းြ ြ်စာွ ထန််းြေ ြ်ထာ်းရန် ခဆာင်ရွြ်နင
ို မ
် ည့်် အစီအမံအာ်းလံို်းြို
လိုြ်ခဆာင်ရန်

အိုငစ
် ီအာရ်စီြ

တတ်နင
ို သ
် မျှခသာ

လံိုဖခံ ပရ်းတြ်ြွဲွွဲ့မျာ်းအာ်း

ကြ တင်ြာြွယ်မမ
ှု ာ်း

တရာ်းဥြခဒစ်းို မ်းို ခရ်းခဆာင်ရွြ်ခနသူမ ာ်းသည်

တိုြ်တွန်း် ြါသည်။

လူအသြ်
အာ်း
့်

လိုြ်ခဆာင်မြီ်းသည်အ
့် ြေါနှင ့််

အင်အာ်းြို

အသံို်းပြ နင
ို သ
် ည်။

အခလ်းထာ်းပလ်းစာ်းသည့််

လံို်းဝလိုအြ်သည်အ
့် ြေါတမှ
ို ့် သာ

အသြ်အနတရာယ်ြ ခရာြ်ခါေီ်းအချေ်တွင ်

လူအမျာ်းကို ြာြွယ်ရန် လံို်းဝလိုအြ်ပေသည်အ
့် ြေ န်နင
ှ ့်် ထြေိုြ်မန
ှု ည််းသည့်် အပြော်းခသာအစီအမံမ ာ်း လံိုခလာြ်မမ
ှု ရှခတာ့်သည့််
အြေ န်တိုမှ့် လွွဲ၍ အသြ်ခသခစနင
ို ခ
် အာင် ခသနတ်အသံို်းပြ ပြေင််းအာ်း ခရှာင်ကြဥ်ရမည်။
ထြေိုြ်ဒဏ်ရာရရှသူမ ာ်းသည် ထြ်မံအနတရာယ်ဖ ပြေင််းခံရမှုမရဘွဲ လံိုခလာြ်သည်ခ
့် ဆ်းဝါ်းခစာင်ခ
ှု ို အတာ်းအဆီ်းနှင ့််
့် ရှာြ်မြ
ခနှာင်ခ
မရှ ရြိုငြေ
် ွငရ
့်် ှခကြာင််း အိုငစ
် ီအာရ်စီြ ထြ်မံခပြာကြာ်းလိုြါသည်။ ြ န််းမာခရ်းခစာင်ခ
ှု ြ်းခနသူမ ာ်း၊
့် နှ်းကြန်ကြာမှု
့်
့် ရှာြ်မခ
ခစတနာလိုြ်အာ်းရှငမ
် ာ်းနှင ့်် လူနာတင်ယာဥ်မ ာ်းအာ်း အခလ်းထာ်းခလ်းစာ်းရန်နင
ှ ့်် ြူညြ
ီ ံ့်ြ်းို ခြ်းရန် အလွနအ
် ခရ်းကြီ်းမြီ်း ၎င််းတြ
ို ့်
ထြေိုြ်ဒဏ်ရာရရှသူမ ာ်း

သိုမဟို
့် တ်

ဖ ာ်းနာခနသူမ ာ်းအာ်း

ခစာင်ခ
ှု ြ်းခနြေ န်
့် ရှာြ်မခ

သမဟို
ို ့် တ်

ပဆ်းရံိုပဆ်းခေ််းမျာ်းသို ့်

သယ်ယူ ပဆာင်
ို ့်
ပ ်းြေ န်တွင် ြတ်ြင်တာ်းဆီ်းပြေင််း သမဟို
ို ့် တ် မြေမ််းခပြောြ်ပြေင််းတို ့်မခံရပစရေ် အလွေအ
် ပရ်းကကီ်း ါသည်။
ြမ််းဆီ်းခံထာ်းရသူမျာ်း

သမဟို
ို ့် တ်

ထေ််းသမ််းခံထာ်းရသူမျာ်းကို

အိုငစ
် ီအာရ်စီကထ ်ခလာင််းအသပ ်းလိုသည်။
အပလ်းထာ်းပလ်းစာ်းရမည်ဖြစ်ပ ီ်း
၎င််းတို ့်

မည်သည်ခ
့် နရာတွင်

၎င််းတ၏အသက်
ို ့်
၊

ကာကွယ်ပစာင်ပ
ှု ်းရမည်။
့် ရာက်မပ

ခရာြ်ရှခနခကြာင််း

လူသာ်းချင််းစာောစွာဖ မူဆက်ဆံရမည်ကို

ခနဓာနင်ဂ
် ကခာကို
့် ိုဏသ
ဤအရာမ ာ်းတွင ်

အသပ ်းအပကကာင််းကကာ်းပြေင််းနှင ့််

အပဖခအပေအာ်းလံို်းတွင ်

၎င််းတ၏ပဆွ
ို ့်
မ ်းသာ်းြေ င််းမ ာ်းအာ်း
မသာ်းစိုနင
ှ ့််

ံိုမေ်အဆြ်အသွယ်

ရရှခစပြေင််းတလည်
ို ့်
်း ြါဝင်ြါသည်။
ခနာြ်ဆို်းံ အခနပဖင့််

အကြမ််းဖြ်မခ
ှု ကြာင့််

အြာအြွယ်ခြ်းရမည်ပဖစ်ခကြာင််း

အသြ်ဆို်းံ ရှု ံ်းသွာ်းသူမ ာ်း၏

အိုငစ
် ီအာရ်စီြ

ထြ်မံခပြာကြာ်းလိုြါသည်။

ခနဓာနင်ဂ
် ြခာြို
့် ိုဏသ

အပြည်အ
့် ဝ

အခပြေအခနအာ်းလံို်းတွင ်

၎င််းတအာ်း
ို ့်

ခလ်းစာ်းမှုအပြည်ပ့် ဖင့်် ြိုငတ
် ွယ်ခဆာင်ရွြ်ြာ မည်သူမည်ဝါပဖစ်ခကြာင််း သရှခအာင်ခဆာင်ရွြ်မြီ်း ၎င််းတ၏မ
ို ့် သာ်းစိုမ ာ်းထံသို ့်
ခနှာင်ခ
မရှဘွဲ ပြန်လည် ပဆာင်
ို ့်
ပ ်းရမည်။
့် နှ်းကြန်ကြာမှု
့်

____________________________

အဖ ည်ဖ ည်ဆိုငရ
် ာကကက်ပဖခေီပကာ်မတီ
လွတ်လ ်စာွ ရ ်တည်သည့််

(အိုငစ
် ီအာရ်စီ)သည်
အြွွဲွဲ့အစည််းဖြစ် ါသည်။

လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာလို ်ငေ််းမျာ်း၏
အပဖခအပေမျာ်းပကကာင့််

ဒိုကခပရာက်သူမျာ်း၏

အပထာက်အ ံပ
့် ်းရေ်ဖြစ်သည်။
တစ်ကမဘာလံို်းနင်သ
် ည့််
့် က်ဆိုငသ

ထအဖ
ို ့်
င်
လူသာ်းချင််း

ရည်ရွယ်ချက်မာ

ခွွဲဖခာ်းမှုမရဘွဲ
ယင််း၏

ကကာ်းပေပ ီ်း

တစ်ခိုတည််းပသာတာဝေ်ဖြစ်သည့််

လက်ေက်ကိုင ် ဋ ကခနင ့််

အသက်နင်ဂ
ို သ
် ကခာကို
့် ဏ
အိုငစ
် ီအာရ်စီသည်

ဘက်လိုက်မက
ှု င််းကာ

အဖခာ်းအကကမ််းြက်မှု

အကာအကွယ်ပ ်းရေ်နင ့််

ယင််းတအာ်း
ို ့်

လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာဥ ပဒနင့််

စာောပထာက်ထာ်းမှုဆိုငရ
် ာမူမျာ်းကို

အမျာ်းသရပလ်းစာ်း

လိုက်ောလာပအာင်

ပဆာင်ရွက်ဖခင််းနင့်် ခိုငမ
် ာလာပအာင်ပဆာင်ရွက်ဖခင််းဖြင့်် ဆင််းရွဲဒက
ို ခမျာ်းကို ကာကွယ်တာ်းဆီ်းရေ်လည််း ကက ်း မ််းပဆာင်ရွက် ါသည်။

