
 
 

အ ိုငစ်အီာရ်စ၏ီ ထိုတပ်ြန်က ြေညာချြေ ်

၂၀၂၁ ခုနစှ၊် မတလ် ၂၈ ရက ်

အပြညပ်ြညဆ် ိုငရ်ာကြြ်ခပြေနခီြာ်မတီ (အ ိုငစီ်အာရ်စီ) သည ် ပမနမ်ာန ိုငင်အံတွင််းရ   ပြည်နယ်မ ာ်းနငှ့်် မမ  ြို့အမ ာ်းအပြာ်း၌ 

ဆက်လက်ဖြစ်ပ ေါ်ပေသည့်် အကြမ််းဖြ်မှုအခပြေအခနမ ာ်းတွင ် ခသဆံို်းမှုမ ာ်း၊ ထ ြေ ိုြ်ဒဏရ်ာရရှ သူန င့် ်

ြမ််းဆ်ီးထ ေ််းသ မ််းခံရသူအပရအတွက်မ ာ်း ြ ိုမ ိုပမင့််တြ်လာပြေင််းန င့် ် လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာ 

ပောက်ဆက်တွွဲအကျ  ်းဆက်မျာ်း ဆြ်လြ်ကကီ်းမာ်းလာခနပြေင််းတ ို ့် အခြေါ် စ ို်းရ မ်ထ တ်လေ် ့်မ ြါသည။် 

 
အငအ်ာ်းအသံို်းပြ မှုနငှ့်် ခသနတ်မ ာ်းအသံို်းပြ ပြေင််းအာ်း တင််းြ ြ်စာွထ န််းြေ  ြ်ထာ်းရန ် ခဆာငရွ်ြ်န ိုငမ်ည့်် အစီအမံအာ်းလံို်းြ ို 

လိုြ်ခဆာငရ်န ် အ ိုငစီ်အာရ်စီြ လံိုဖခံ ပရ်းတြ်ြွွဲွဲ့မျာ်းအာ်း တ ိုြ်တွန််းြါသည။် လူ ့်အသြ်အာ်း အခလ်းထာ်းပလ်းစာ်းသည့်် 

တတ်န ိုငသ်မျှခသာ ကြ  တငြ်ာြွယ်မှုမ ာ်း လိုြ်ခဆာငမ်ြီ်းသည့််အြေါနငှ့်် လံို်းဝလ ိုအြ်သည့််အြေါတ ို ့်မသှာ 

တရာ်းဥြခဒစ ို်းမ ို်းခရ်းခဆာငရွ်ြ်ခနသူမ ာ်းသည် အငအ်ာ်းြ ို အသံို်းပြ န ိုငသ်ည။် အသြ်အနတရာယ်ြ ခရာြ်ခါေ်ီးအချ ေတ်ွင ်

လူအမျာ်းက ို ြာြွယ်ရန ်လံို်းဝလ ိုအြ်ပေသည့််အြေ  နန်ငှ့်် ထ ြေ ိုြ်မှုနည််းသည့်် အပြော်းခသာအစီအမံမ ာ်း လံိုခလာြ်မှုမရှ ခတာ့်သည့်် 

အြေ  နတ် ို ့်မလှွွဲ၍ အသြ်ခသခစန ိုငခ်အာင ်ခသနတ်အသံို်းပြ ပြေင််းအာ်း ခရှာငက်ြဥ်ရမည။်   

 
ထ ြေ ိုြ်ဒဏရ်ာရရှ သူမ ာ်းသည် ထြ်မံအနတရာယ်ဖ  ပြေင််းခံရမှုမရ  ဘွဲ လံိုခလာြ်သည့််ခဆ်းဝါ်းခစာင့််ခရှာြ်မှုြ ို အတာ်းအဆ်ီးနငှ့်် 

ခနာှင့််ခန်ှးကြန် ့်ကြာမှုမရှ  ရြ ိုငြ်ေွင့််ရှ ခကြာင််း အ ိုငစီ်အာရ်စီြ ထြ်မံခပြာကြာ်းလ ိုြါသည။် ြ န််းမာခရ်းခစာင့််ခရှာြ်မှုခြ်းခနသူမ ာ်း၊ 

ခစတနာလိုြ်အာ်းရှငမ် ာ်းနငှ့်် လူနာတငယ်ာဥ်မ ာ်းအာ်း အခလ်းထာ်းခလ်းစာ်းရနန်ငှ့်် ြူညြံီ့်ြ ို်းခြ်းရန ်အလွနအ်ခရ်းကြီ်းမြီ်း ၎င််းတ ို ့်ြ 

ထ ြေ ိုြ်ဒဏရ်ာရရှ သူမ ာ်း သ ို ့်မဟိုတ ် ဖ ာ်းနာခနသူမ ာ်းအာ်း ခစာင့််ခရှာြ်မှုခြ်းခနြေ  န ် သ ို ့်မဟိုတ် ပဆ်းရံိုပဆ်းခေ််းမျာ်းသ ို ့် 

သယ်ယူ  ို ့်ပဆာငပ် ်းြေ  နတ်ွင ် ြ တ်ြငတ်ာ်းဆ်ီးပြေင််း သ ို ့်မဟိုတ် မြေ မ််းခပြောြ်ပြေင််းတ ို ့် မခံရပစရေ ်အလွေအ်ပရ်းကကီ်း ါသည။်  

 

ြမ််းဆ်ီးခံထာ်းရသူမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ် ထ ေ််းသ မ််းခံထာ်းရသူမျာ်းက ို လူသာ်းချင််းစာောစာွဖ  မဆူက်ဆံရမည်က ို 

အ ိုငစီ်အာရ်စီကထ ်ခလာင််းအသ ပ ်းလ ိုသည။် ၎င််းတ ို ့်၏အသက်၊ ခနဓာန င့််ဂိုဏသ် ကခာက ို အပဖခအပေအာ်းလံို်းတွင ်

အပလ်းထာ်းပလ်းစာ်းရမညဖ်ြစ်ပ ီ်း ကာကွယ်ပစာင့််ပရ ာက်မှုပ ်းရမည။် ဤအရာမ ာ်းတွင ် ၎င််းတ ို ့်၏ပဆွမ   ်းသာ်းြေ င််းမ ာ်းအာ်း 

၎င််းတ ို ့် မညသ်ည့််ခနရာတွင ် ခရာြ်ရှ ခနခကြာင််း အသ ပ ်းအပကကာင််းကကာ်းပြေင််းနငှ့်် မ သာ်းစိုနငှ့််  ံိုမ ေအ်ဆြ်အသွယ်   

ရရှ ခစပြေင််းတ ို ့်လည််း ြါဝငြ်ါသည။် 

 

ခနာြ်ဆံို်းအခနပဖင့်် အကြမ််းဖြ်မှုခကြာင့်် အသြ်ဆံို်းရှု ံ်းသွာ်းသူမ ာ်း၏ ခနဓာန င့််ဂိုဏသ် ြခာြ ို အပြည့််အဝ 

အြာအြွယ်ခြ်းရမညပ်ဖစ်ခကြာင််း အ ိုငစီ်အာရ်စီြ ထြ်မံခပြာကြာ်းလ ိုြါသည။် အခပြေအခနအာ်းလံို်းတွင ် ၎င််းတ ို ့်အာ်း 

ခလ်းစာ်းမှုအပြည့််ပဖင့်် ြ ိုငတ်ွယ်ခဆာငရွ်ြ်ြာ မညသ်ူမည်ဝါပဖစ်ခကြာင််း သ ရှ ခအာငခ်ဆာငရွ်ြ်မြီ်း ၎င််းတ ို ့်၏မ သာ်းစိုမ ာ်းထသံ ို ့် 

ခနာှင့််ခန်ှးကြန် ့်ကြာမှုမရှ ဘွဲ ပြနလ်ည ် ို ့်ပဆာငပ် ်းရမည။်  

 

____________________________ 
 



အဖ ညဖ် ညဆ် ိုငရ်ာကကက်ပဖခေပီကာ်မတီ  (အ ိုငစီ်အာရ်စီ)သည ်  ခွွဲဖခာ်းမှုမရ  ဘွဲ ဘက်လ ိုက်မှုကင််းကာ ကကာ်းပေပ ီ်း 

လွတ်လ ်စာွရ ်တညသ်ည့်် အြွွဲွဲ့အစည််းဖြစ် ါသည။် ယင််း၏ တစ်ခိုတည််းပသာတာဝေဖ်ြစ်သည့်် 

လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာလို ်ငေ််းမျာ်း၏ ရညရွ်ယ်ချက်မ ာ လက်ေက်က ိုင ်ဋ  ကခန င့် ် အဖခာ်းအကကမ််းြက်မှု 

အပဖခအပေမျာ်းပကကာင့်် ဒိုကခပရာက်သူမျာ်း၏ အသက်န င့််ဂိုဏသ် ကခာက ို အကာအကွယ်ပ ်းရေန် င့် ် ယင််းတ ို ့်အာ်း 

အပထာက်အ ံ့်ပ ်းရေဖ်ြစ်သည်။ ထ ို ့်အဖ င ် အ ိုငစီ်အာရ်စီသည ် လူသာ်းချင််းစာောပထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာဥ ပဒန င့်် 

တစ်ကမဘာလံို်းန င့််သက်ဆ ိုငသ်ည့်် လူသာ်းချင််း စာောပထာက်ထာ်းမှုဆ ိုငရ်ာမမူျာ်းက ို အမျာ်းသ ရ  ပလ်းစာ်း လ ိုက်ောလာပအာင ်

ပဆာငရွ်က်ဖခင််းန င့်် ခ ိုငမ်ာလာပအာငပ်ဆာငရွ်က်ဖခင််းဖြင့်် ဆင််းရွဲဒိုကခမျာ်းက ို ကာကွယ်တာ်းဆ်ီးရေလ်ည််း ကက  ်း မ််းပဆာငရွ်က် ါသည။် 

 


