
** 
အြြည်ြြည်ဆုိင်ရာအဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵေေ့ အထိမ်ဵအမှတ်အခမ်ဵအောဵတွင် 

ေကာ်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵမဟာဗျူဟာ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေေ ရှင်ဵလင်ဵတင်ြြချက် 

ရက်စဲွ။ ၉-၁၂-၂၀၁၉။                        ေေရာ။ MICC , ေေြြည်ေတာ်။ 

 (၁၆)နှစ်ေြမာက် အြြည်ြြည်ဆုိင်ရာ အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵေေ့ အထိမ်ဵအမှတ် 

အခမ်ဵအောဵတွင် ကကေရာက်အမှာစကာဵေြြာကကာဵေြဵြါေသာ နုိင်ငဳေတာ်သမ္မတကကီဵနှင်ဴတကွ 

တက်ေရာက်ချ ီဵ ြမှငဴ်ေြဵကကသညဴ် မဏိ္ဍုင်ကကီဵသဳုဵရြ်       ြြည်ေထာင်စုအဆင်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵ 

အကကီဵအမှူဵမျာဵ၊ နိုင်ငဳြခာဵသဳတမေ်မျာဵ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖဲွ့အစည်ဵအသီဵသီဵမှ ဌာေေ 

ကုိယ်စာဵလှယ်မျာဵနှင်ဴဧည်ဴသည်ေတာ်မျာ ၊ဵ  ဌာေဆုိင်ရာအကကီဵအမှူဵမျာဵ၊ နုိင်ငဴဳဝေ်ထမ်ဵမျာဵ၊ 

အရြ်ဘက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေြဖာင်ဴမတ်တည်ကကည်မှုပြိုင်ြဲွဝင်ေကျာင်ဵမျာဵမှ ဆရာ/ဆရာမမျာဵ 

နှင်ဴ ဆုရေကျာင်ဵသာဵ / ေကျာင်ဵသူမျာဵ မဂေလာအေြါင်ဵနှင်ဴြြည်ဴစဳုကကြါေစ၊ ကုိယ်စိတ်နှစ်ြဖာ 

ကျေ်ဵမာချမ်ဵသာရိှကကြါေစလုိ္ဓ ေရှဵဦဵစွာ ဆုေတာင်ဵေမတ္တာ  ြုိ္ဓသအြ်ြါသည်။ 

 ဤအခမ်ဵအောဵတွင် ြမေ်မာနုိင်ငဳအေေြဖင်ဴ အြြည်ြြည်ဆိုင်ရာအဂတိလုိက်စာဵမှု 

တုိက်ဖျက်ေရဵဆုိင်ရာ စဳနှုေ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေရဵဆဲွထာဵေသာ အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရ  ဵ

မဟာဗျူ ဟာစီမဳချက်(၂၀၁၈-၂၀၂၁)ကုိ  အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာင်ရွက်ေေမှုအေြခအေေမျာဵကုိ 

ေကာ်မရှင်ကုိယ်စာဵ  ကျွေ်ေတာ်က အကျဉ်ဵချုြ် ရှင်ဵလင်ဵတင်ြြသွာဵမှာြဖစြ်ါသည်။ 

 မဟာဗျူ ဟာတွင် လုြ်ငေ်ဵဧရိယာ (၅) ရြ် ြါရိှြါသည်။ ယင်ဵတုိ္ဓမှာ (၁) တာဵဆီဵကာကွယ် 

ြခင်ဵ၊ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵ တရာဵစွဲဆိုြခင်ဵတုိ္ဓအတက်ွ ထိေရာက်ခိငု်မာေသာ အေြခခဳေကာင်ဵမျာဵ 

တည်ေဆာက်ြခင်ဵ၊(၂) ေြဖာင်ဴမတ်တည်ကကည်မှုနှငဴ် စမ်ွဵေဆာင်ရည်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ၊ (၃)တာဵဆီဵ 

ကာကွယ်တုိက်ဖျက်ရာတွင် ြြည်တွင်ဵနှင်ဴနုိင်ငဳတကာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ နှင်ဴ ြူဵေြါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

ြမှင်ဴတင်ြခင် ၊ဵ (၄)နိုင်ငဳေတာ်ြုိင်ဘဏ္ဍာရေ်ြုဳေငွြစ္စည်ဵမျာဵနငှဴ် နိုင်ငဳသာဵတို္ဓ၏အကျ ို ဵစီဵြွာဵကုိ 

ထိေရာက်စွာကာကွယ်ြခင်ဵနငှဴ် (၅) အဂတလုိိက်စာဵမှုကင်ဵရှင်ဵေသာ စီဵ ြွာဵေရဵေယ်ြယ် 

ြဖစေ်ြ္ဒေစြခင်ဵတို္ဓြဲ ြဖစြ်ါသည်။  

 အေြခခဳေကာင်ဵမျာဵတည်ေဆာက်ြခင်ဵအတွက် အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥြေဒကုိ 

စတုတ္ထအကကိမ်ြြင်ဆင်သညဴ်ဥြေဒအာဵ ၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက်ေေ့တွင် ြြဋ္ဌာေ်ဵနိုင်ခဲဴြါသည်။ 

ြြင်ဆင်သည်ဴဥြေဒနှင်ဴအညီြဖစ်ေစရေ် အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရ  ဵ ေည်ဵဥြေဒမျာ  ဵ (မူကကမ်ဵ) 
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အာ  ဵ ြြေ်လည်ေရဵဆဲွခဴဲပြီဵ ြြည်ေထာင်စုေရှ့ေေချုြ်ရဳုဵ၏ အကကဳြြုချက်ြဖင်ဴ လဳုခခုဳေရ ၊ဵ တည်ပငိမ်    

ေအဵချမ်ဵေရဵနှင်ဴ တရာဵဥြေဒစုိဵမုိဵေရဵေကာ်မတီသုိ္ဓ (၄-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေေ့တွင် တင်ြြထာဵခဴဲပြီဵ 

ြဖစြ်ါသည်။ အလာဵတူ အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵမဟာဗျူဟာ လုြ်ငေ်ဵဧရိယာ (၁) 

လုြ်ငေ်ဵစဉ် (၄) အရလည်ဵေကာင်ဵ၊ ြမေမ်ာနိုင်ငဳ ေရရှည်တည်တဳဴခိငု်ပမဲပြီဵ ဟေ်ချက်ညီေသာ 

ဖဳွ့ပဖိုဵတိုဵတက်မှု စီမဳကိေ်ဵလုြ်ငေ်ဵစဉ်(၁.၄.၅)အရလည်ဵေကာင် ၊ဵ အမျာ ြဵြည်သူ၏ ေစ်ောမှုမျာ  ဵ

အတွက် ထုတ်ေဖာ်တုိင်ကကာဵမှုယန္တယာဵ ြိုမုိအာဵေကာင်ဵလာေစရေ် အမျာဵြြည်သူအကျ ို ဵ 

ထုတေ်ဖာ်သတင်ဵေြဵသူအာ  ဵ အကာအကွယ်ေြဵေရဵဥြေဒ(မူကကမ်ဵ)ကုိလည်  ဵ အဆုိြါေကာ်မတီ 

သုိ္ဓ (၅-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ေေ့တွင် တင်ြြထာဵခဲဴပြီဵြဖစ်ြါသည်။  

 ထုိ္ဓအြြင် လုြ်ငေ်ဵဧရိယာ(၁)၊ လုြ်ငေ်ဵစဉ်(၅) အရ (၃၀-၁၁-၂၀၁၉) ရက်ေေ့အထိ 

ြြည်ေထာင်စုဝေ်ကကီဵဌာေမျာဵတွင် အဂတိလုိက်စာဵမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵအဖဲွ့ (CPU) (၃၆) ဖဲွ့ 

ဖဲွ့စည်ဵထာဵပြီဵြဖစ်သည်ဴအြြင် CPU (Toolkit)ေည်ဵြညာြဖင်ဴ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရေ် 

လက်ေအာက်ခ ဳ ရုဳဵ/ဌာေခဲွ(Data Entry Office - DEO)(၃၁၉)ခုအထိ  ဖဲွ့စည်ဵထာ ပဵြီ ြဵဖစ်ြါသည်။  

CPU မျာဵသည် ဝေ်ကကီဵဌာေအလုိက် လာဘ်ေြဵလာဘ်ယူမှုြြဿောမျာဵကုိ  မိမိတုိ္ဓကုိယ်တုိင် 

ေဖာ်ထုတ်ပြီဵ ေြဖရှင်ဵရေ်၊ ကကီဵမာဵေသာြြဿောမျာဵကုိ ေကာ်မရှင်သုိ္ဓလွှဲေြြာင်ဵေြဵရေ်နှင်ဴ 

အလာဵတူြြဿောမျာ  ဵ ဆက်လက်မြဖစ်ေစေရဵအတွက် အဂတိလုိက်စာဵမှုြဖစ်နုိင်ေြခ အန္တရာယ်ရိှမှု 

ဆေ်ဵစစ်ြခင်ဵ(CRA)ေည်ဵြညာြဖင်ဴ ထိေ်ဵချုြ်ရေ်တာဝေ်ရိှေသာအဖွဲ့ြဖစ်ြါသည်။ ထုိတာဝေမ်ျာဵကုိ 

ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် လိုက်ောေဆာင်ရွက်နိုင်ရေအ်တွက် လုြ်ငေ်ဵစဉ်(၆)ချက်ကုိလည်ဵ အလုြ်ရဳု 

ေဆွဵေနွဵြဲွမျာဵတွင်  ေဆွဵေနွဵအတည်ြြုခဴဲပြီဵ  ြဖစ်ြါသည်။  

 ထုိလုြ်ငေ်ဵစဉ်မျာဵမှာ (၁) CPU မျာဵအတွက် လုြ်ငေ်ဵလမ်ဵညွှေ် (TOR) ေရဵဆဲွရေ်၊ 

(၂)ဦဵစီဵဌာေအလုိက်  တည်ပမဲလုြ်ထဳုဵလုြ်ေည်ဵ(SOP)ေရဵဆဲွပြီဵ လက်ေအာက်ရဳုဵဌာေမျာဵအာဵ  

လုိက်ောေစရေ်နှငဴ် ြြည်သူလူထုသိသငဴ်သည်မျာဵကုိ လက်ေအာက်ရုဳဵ/ဌာေမျာဵ၌ ထင်ရှာဵစာွ 

ေရဵသာဵချတ်ိဆဲွေဖာ်ြြရေ်၊ (၃) (CRA)ေည်ဵြညာြဖင်ဴ ြြြုြင်ထုိက်သည်ဴ  လက်ရိှဥြေဒ၊ ေည်ဵဥြေဒမျာ ၊ဵ  

လုြ်ထဳုဵလုြ်ေည် ၊ဵ အမိေ့်နှင်ဴညွှေ်ကကာဵချက်မျာဵကုိ ြြေ်လည်စိစစ်ပြီဵ ြြင်ဆင်ေရဵဆဲွြခင် ြဵဖင်ဴ 

အဂတိလုိက်စာဵမှုကုိ ထိေရာက်စွာေလျာဴချရေ်၊ (၄) ဌာေမျာဵနငှဴ်ဆက်စြ်ေဆာင်ရွက်ေေေသာ 

စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵမျာဵသည် အဂတိလုိက်စာဵမှုကုိဆေ့်ကျင်ေသာ ကျင်ဴဝတ်မျာ  ဵ ေရဵဆဲွလုိက်ောြခင်  ဵ

ရှိ/မရှိစိစစရ်ေ်၊ (၅) မျှတေသာ ယှဉ်ပြိုင်မှုြဖစေ်စေရဵအတွက် ဌာေမျာဵနငှဴ်ဆက်စြ်စီဵြွာဵေရဵ 



3 

 

လုြ်ငေ်ဵမျာဵအကကာဵ အခက်အခဲမျာဵကုိ ြွငဴ်လင်ဵြမင်သာေသာေတွ့ဆုေဳဆွဵေနွဵြွဲမျာဵြဖင်ဴ    

မျက်နှာချင်ဵဆုိင်ေြဖရှင်ဵကကရေ်၊ (၆)ရဳုဵဌာေမျာဵ၌ ဝေ်ေဆာင်မှုရယူေသာ ြြည်သူတစ်ဦဵချင်ဵထဳမှ 

CPU(toolkit)ေည်ဵြညာြဖင်ဴ အေတွ့အကကု၊ဳ သေဘာထာဵအြမင်မျာဵ ေတာင်ဵခဳသွာဵ၍ ြိုမုိ 

ေကာင်ဵမွေ်ေသာ အမျာဵြြည်သူဝေ်ေဆာင်မှုြဖစ်ေစေရဵ ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေြဵသွာဵရေ်တုိ္ဓ ြဖစ်ြါ 

သည်။ CPUလုြ်ငေ်ဵစဉ်မျာဵကုိ ဝေ်ကကီဵဌာေအလုိက် ေအာင်ြမင်စွာေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ဆုိလျှင် 

ြမေမ်ာနိုင်ငဳ၌ အဂတိလုိက်စာဵမှုမျာဵကုိ သိသိသာသာေလျာဴကျသွာဵေအာင် အေသအချာ 

ေဆာင်ရွက်နုိင်မည်ြဖစ်ြါသည်။  နုိင်ငဴဳဝေ်ထမ်ဵမျာဵအတွက်လည်  ဵ ထိခိက်ုေစေ်ာမှုအေည်ဵဆုဳဵ ြဖင်ဴ 

အဂတလုိိက်စာဵမှုေဘဵအန္တရာယ်မျာဵမ ှ ကင်ဵေဝဵသွာဵေစရေ် ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေြဵနုိင်မည် 

ြဖစြ်ါသည်။ အာဵလဳုဵြါဝင်မှုရိှေသာ အဂတလုိိက်စာဵမှု တိက်ုဖျက်ေရဵလုြ်ငေ်ဵစဉ်သည် 

ြမေ်မာနုိင်ငဳ၏ ဒီမုိကေရစီြြ ြုြင်ေြြာင်ဵလဲေရဵကုိ ြုိမုိတက်ကက လေ်ဵဆေ်ဵလာေစမည်  ြဖစ်ြါသည်။ 

 ဤလုြ်ငေ်ဵစဉ်၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုကုိ သိြမင်ထာ ကဵကေသာ ြြည်ေထာင်စုဝေ်ကကီဵဌာေ 

မျာဵက ြုိမုိြူဵေြါင်ဵြါဝင်လာကကသြဖင်ဴ ယခုအခါ CPU မျာဵနှင်ဴ DEO မျာဵ တစ်ေေ့တြခာဵ တုိဵြွာဵ 

လျက်ရိှေေြါသည်။  CPU မျာဵ၏ လုြ်ငေ်ဵစဉ်တစခ်ျက်ချင်ဵစ၌ီ လုြ်ေဆာင်ရမည်ဴ လုြ်ငေ်ဵ 

ြမာဏသည်ကကီဵမာဵပြီဵ ေည်ဵြညာရြ်အသဳုဵြြုမှု လုိအြ်ချက်မျာဵလည်ဵ ရှိသည်ြဖစ်၍ 

ေကာ်မရှင်အေေြဖင်ဴ ကုလသမဂ္ဂနှင်ဴအြြည်ြြည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ အကူအညီြဖင်ဴ ေည်ဵြညာ 

ြုိင်ဵဆိငု်ရာကုိ တတန်ိုင်သမျှ ြဖည်ဴဆည်ဵကူညီေြဵသွာဵမှာ ြဖစြ်ါသည်။ သုိ္ဓရာတွင် CPU မျာဵ       

အမှေ်တကယ်အလုြ်လုြ်နုိင်ရေ်အတွက်မူ  ြြည်ေထာင်စုဝေ်ကကီဵမျာဵ၏ ေခါင်ဵ ေဆာင်မှုနှင်ဴ စမီဳ 

ခေ့်ခွမဲှုတို္ဓြဖင်ဴသာ မိမိတို္ဓဌာေမျာဵအတွင်ဵ လက်ေတွ့ေအာင်ြမင်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရွက်နုိင်စွမ်ဵရှိမှာြဖစြ်ါသည်။ သုိ္ဓြဖစြ်ါ၍ ြမေ်မာနုိင်ငဳတစ်ဝေ်ဵ လုဳဵတွင် ကျယ်ြြေ့်စွာ 

ြျဳ့နဳှ္ဓြဖစ်ေြ္ဒေေေသာ အဂတိလုိက်စာဵမှုစေစ်ဆုိဵကုိ တုိက်ဖျက်ရာတွင် ြြည်ေထာင်စုဝေ်ကကီဵမျာဵမှ 

အစွမ်ဵကုေ် အာဵေြဵကူညီကကလိမ်ဴမည်ဟု ယုဳကကည်ေမျှာ်လငဴ်မိြါေကကာင်ဵ တင်ြြလုိြါသည်။  

 ဆက်လက်တင်ြြလိုတာကေတာဴ မဟာဗျူဟာလုြ်ငေ်ဵဧရိယာ(၅)၊ လုြ်ငေ်ဵစဉ ် (၄) 

ြဖစြ်ါသည်။ အမျာဵြြည်သူဆိုင်ရာလုြ်ငေ်ဵမျာဵနငှဴ် ြုဂ္ဂလိကစီဵ ြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵမျာဵတွင် 

အဂတလုိိက်စာဵမှုတိုက်ဖျက်ေရဵဆုိင်ရာ ကျငဴ်ဝတ်မျာဵ ြြုစုေရဵဆွလဲိုက်ောေရဵြဖစြ်ါသည်။ 

ေကာ်မရှင်သည် ြမေ်မာနုိင်ငဳကုေ်သည်မျာဵနှင်ဴစက်မှုလက်မှုလုြ်ငေ်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵချုြ် နှင်ဴ 

အဂတိလုိက်စာဵမှုဆေ့်ကျင်ြခင်ဵ  ြူဵတဲွေကကညာချက်ကုိ (၂-၇-၂၀၁၈) ရက်ေေ့တွင်  လက်မှတ် 
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ေရဵထုိဵ ထုတ်ြြေ်ခဴဲြါသည်။ ထုိ္ဓအြြင် ေကာ်မရှင်သည် ြုဂ္ဂလိကစီဵ ြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵရှင် အဖဲွ့ 

အစည်ဵမျာဵကုိ အဂတိလုိက်စာဵမှု တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵအတွက် အေြခခဳခုိင်မာေသာ လုြ်ငေ်ဵ 

ဆုိင်ရာကျင်ဴဝတ်မျာ  ဵ ေရဵဆဲွရာတွင် အေြခခဳသင်ဴသည်ဴအချက်မျာဵကုိ(၁၉-၁၀-၂၀၁၈)ရက်ေေ့တွင် 

အမိေ့်ေကကာ်ြငာစာ(၁၄/၂၀၁၈)ြဖင်ဴ ထုတ်ြြေ်ခဴဲပြီဵလည် ြဵဖစ်ြါသည်။ အလာဵတူြင် ကုမ္ပဏီမျာဵနှင်ဴ 

စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ အဂတိလုိက်စာဵမှုတာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵအတွက် လုိက်ော 

ကျင်ဴသဳုဵရမည်ဴကျင်ဴဝတ်ကုိ ရင်ဵနီှ ြဵမှြ်နဳှမှုနှင်ဴကုမ္ပဏီမျာဵညွှေ်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာေမှလည်ဵ(၃-၈-၂၀၁၈) 

ရက်နင်ဴှ(၁၆-၁-၂၀၁၉)ရက်ေေ့မျာဵတွင် ေကကညာချက်ထုတြ်ြေ၍် ထြ်ဆင်ဴညွှေ်ကကာဵထာဵပြီဵ 

ြဖစြ်ါသည်။  

 အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵလုြ်ငေ်ဵဆုိင်ရာ အေြခခဳသေဘာတရာဵမျာဵအရ အဂတိ 

လုိက်စာဵမှုစေစ်တစ်ရြ်ကုိ တုိက်ဖျက်ရာတွင် ေတာင်ဵဆုိသည်ဴအြုိင်ဵနှင်ဴ ေထာက်ြဴဳသည်ဴအြုိင်ဵ 

နှစ်ြုိင်ဵလဳုဵကုိ တစ်ပြိုင်ေက် တုိက်ဖျက်သွာဵရမှာြဖစ်ြါသည်။ အဂတိလုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵဥြေဒကုိ 

စတုတ္ထအကကိမ်ြြင်ဆင်သည်ဴဥြေဒအရ  ထုိသုိ္ဓအေရဵယူေဆာင်ရွက်နုိင်ေသာ အေြခအေေသည် 

ယခုအခါ အဂေါစုဳလုေီဵြါဵေရာက်ရှိေေပြီြဖစ်ြါသည်။ နိုင်ငဳဴဝေထ်မ်ဵမျာဵအေေြဖငဴ် အထက်တွင် 

တင်ြြခဲဴသညဴ်အတိုင်ဵ CPUမျာဵ ခိုင်မာအာဵေကာင်ဵစွာ အလုြ်လုြ်ေေြခင်ဵြဖငဴ် ဌာေဆုိင်ရာ 

ဘက်က ြြုြြင်ေြြာင်ဵလဲေရဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေေကကပြီြဖစ်သကဴဲသုိ္ဓ စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵရှင်မျာဵ 

ဘက်ကလည်ဵ အဂတိလုိက်စာဵမှုကုိဆေ့်ကျင်ေသာ ကျင်ဴဝတ်(CoC)မျာဵကုိ  ကုိယ်တုိင်ေရဵဆဲွ၍ 

ေြဖာင်ဴမတ်တည်ကကည်မှုနှင်ဴ တာဝေ်ယူမှုရိှစွာြဖင်ဴ လုိက်ောကျင်ဴသဳုဵသွာဵကကရေ် လုိအြ်ြါေကကာင်ဵ 

တိက်ုတေွ်ဵ ေြြာကကာဵလုိြါသည်။  

 ေိဂဳုဵချုြ်အေေြဖင်ဴတင်ြြလုိတာကေတာဴ (၁၆)နှစ်ေြမာက် အြြည်ြြည်ဆုိင်ရာ အဂတိ 

လုိက်စာဵမှုတုိက်ဖျက်ေရဵေေ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ သတ်မှတ်ေြဵထာဵေသာ ေဆာင်ြုဒ်ြဖစ် 

သည်ဴ “အဂတိလုိက်စာဵမှုဆေ့်ကျင်ေရဵအတွက် ကျွနု်ြ်တုိ္ဓအာဵလဳုဵ စုေြါင်ဵညီညွတ်ကကြါစုိ္ဓ” 

ဟူသည်ဴ ေဆာင်ြုဒ်အတုိင်ဵ မဏိ္ဍုင်ကကီဵသဳုဵရြ်တွင်တာဝေ်ထမ်ဵေဆာင်ေေေသာ ြြည်သူ့ဝေ်ထမ်ဵမျာ  ဵ   

နှင်ဴ နုိင်ငဴဳဝေ်ထမ်ဵမျာဵသာမက စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငေ်ဵမျာဵနှင်ဴ အရြ်ဘက်အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵသည် 

အဂတိလုိက်စာဵမှုစေစ်ကုိ တုိက်ဖျက်ရာတွင် ဟေ်ချက်ညီစွာ စုေြါင်ဵြါဝင်ကကလျက် အောဂတ် 

မျိုဵဆက်မျာဵအတွက် အဂတကိင်ဵေသာလူ့ေဘာင်ကုိ ထူေထာင်ေြဵခဲဴကကြါရေ် ေလဵစာဵစာွ 

ေမတ္တာရြခ်ဳတင်ြြရင်ဵ  ေဂိုဳဵချုြ်အြ်ြါသည်။  


