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သတင္းျပန္ၾကားခ်က္
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မ ာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စ ားလွယ္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ခရီးစဥ္ လာေရာက္ျခင္း။
ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine
Schraner Burgener သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသိ႔ု ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ၂၁
ရက္ေန႕

အထိ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊

ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တိ႔တ
ု ြင္ သူမသည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
မင္းေအာင္လႈိင္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ဥပေဒေရးရာႏွငအ
့္ ထူးကိစၥ
ရပ္မ်ား

ေလ့လာဆန္းစစ္သံုး သပ္ေရးေကာ္မရွငဥ
္ ကၠ႒

သူရဦးေရႊမန္း၊

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးလွသိန္း၊ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုအပါအဝင္

ျပည္ေထာင္စေ
ု ရြးေကာက္ပြဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊

ရခိုင္

ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ ေနရပ္စြန႕္ ခြာ တိမ္း ေရွာင္
ေနသူမ်ား (IDPs)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံၾကား ႏိုင္ငံတကာ နယ္ျခားမ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္
လတ္တေလာေနထိုင္ေနသူမ်ား၊

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္း

အမ်ိဳးသမီး အဖဲ႕ြ အစည္းဝင္မ်ားကို

ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို

ကုလသမဂၢဌာေနအဖြ႕ဲ ၊

ႏိုင္ငံတကာ

NGO

မ်ားႏွင့္လည္း

ေျပာၾကားခဲ့သည့္အခ်က္မွာ

ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

သံတမန္

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအားလံုးတြင္

အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေသာေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို

အသိုက္အဝန္း၊

သူမ

အေလးေပး

အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏

အျမင္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီး ေသာတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းကာ ရွာေဖြသြားရန္ လိုအပ္သည္
ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အျခားေသာ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြး
ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကို ၎တိ႔၏
ု ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ သူမ၏ခရီးစဥ္အတြက္ အေကာင္းဆံးု စီစဥ္ေပးခဲ့မႈမ်ား
အတြက္

လိႈက္လွဲစြာ

ဌာေနညိႇႏိႈင္း ေရးမွဴးႏွင့္

ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထိ႔ျု ပင္

သူမသည္

ကုလသမဂၢ

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွငက
့္ ုလသမဂၢဌာေနအဖဲ႕ြ တိ႔က
ု ိုလည္း

၎တိ႔၏
ု ပံ့ပိုး ကူညမ
ီ ႈမ်ားအတြက္ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။
ဤပထမအႀကိမ္ခရီးစဥ္တြင္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၎တိ႔၏
ု မတူကြဲျပားသည့္ အျမင္မ်ားကို ပိုမို သိရွိ
နားလည္လာရန္

ဘက္ေပါင္း စံုမွ

လူမ်ားအားလံုး၏

ေျပာစကားမ်ားကို

နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တည္ေဆာက္ရင္း ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႀကီး၏ အေျခခံမူမ်ားကို
အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုငရ
္ န္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ သူမက ေရွ႕ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားအတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ မၾကာေသးမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္

UNITED NATIONS
မ်ားကို
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ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကည့ရ
္ န္

ေတြ႕ ဆံေ
ု ဆြးေႏြးသူမ်ားအားလံုးႏွင့္

အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ားကို

အေလးထား

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး

အဓိကထားကာ

အျပဳသေဘာ

ေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္
လိုအပ္ပံု၊ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညခ
ီ ်က္အပါအဝင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ

ႀကီးအေနျဖင့္လည္း လူအခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတိ႔အ
ု ပါအင္ မိမိတိ႔အ
ု ဖဲ႕ြ
အစည္း၏ တန္ဖိုး မ်ားႏွင့္အညီ

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကူညပ
ီ ံ့ပိုးေနမႈမ်ားကို တိုး ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္

အသင့္ရွိေနေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားအားလံုး က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိရန္ လိုလားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ၎တိ႔ု ရင္ဆိုင္
ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆန္းစစ္တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္တကြ

ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႀကီးႏွင့္

အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္

လိုလား

ေၾကာင္းကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္က သူမသည္ ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား၊ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႀကီး ၏

ႏိုင္ငံတကာမွ အလားတူအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာ
မ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရန္နည္း လမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ကူညပ
ီ ံ့ပိုး ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း အေလးအနက္
အသိေ ပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလံုး တြင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ စစ္မွန္ေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု

သူမေထာက္ျပခဲ့ေသာ

တာဝန္ခံမႈ၏

အေရးပါပံုကိုလည္း

အေလးထား

ေဆြး ေႏြး သြားပါသည္။ သူမက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္
ရြက္ရန္

တိုက္တြန္း ခဲ့ၿပီး

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းမွ

ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား၊
အထူး သျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုး ရႏွင့္ UNDP၊ UNHCR တိ႔ၾု ကား နားလည္မႈ
စာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့မႈကို သူမက အသိအမွတ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခ
အေနမ်ား၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမႈမ်ားကို သိရွိသတိျပဳမိသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံ
ေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား ရုပ္သိမ္း
ျခင္း ႏွင့္
အပါအဝင္

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား
ျပႆနာမ်ား၏

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးျခင္းတိ႔က
ု ို

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားကို

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

မ်ားမၾကာမီကာလတြင္

IDP

မ်ား

ရည္ရြယ္သည့္
ႏွင့္

လက္ရွိ

ဒုကၡသည္မ်ားသည္

မူရင္းေနရပ္မ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ၎တိ႔ု ေရြးခ်ယ္သည့္ ေနရာမ်ားသိ႔ု မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးကင္း၍

UNITED NATIONS
ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ

အစဥ္အၿမဲ

ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကိုလည္း

NATIONS UNIES

ျပန္လာႏိုင္မည့္

ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထိ႔ျု ပင္

ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု

သူမက

ဘဂၤလားေဒ့ရႏ
ွ္ ိုင္ငံႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ MoU အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈကို

အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ရန္အတြက္ မၾကာမီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသိ႔ု သြားေရာက္ရန္လည္း
စီစဥ္ထားပါသည္။
အထူး ကိုယ္စားလွယ္သည္ စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာ ျပင္ပရွိ IDP စခန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံၾကား ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ေဒသတြင္ လတ္တေလာေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားထံသ႔လ
ို ည္း သြားေရာက္ခဲ့
ပါသည္။ ထိုသ႔ို ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ေလ့လာမႈမ်ားအရ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လူမႈစီး ပြားဖံ႕ြ ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကင္းသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊
အထူး သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ေၾကာက္ရ႕ႊံ မႈမ်ားႏွင့္ အယံုအၾကည္ကင္း မဲ့မႈမ်ား
ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ေနရာတိုင္း တြင္ သူမ
သည္ ပဋိပကၡဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတြ႕ ဆံစ
ု ကားေျပာခဲ့ၿပီး ၎တိ႔ု
ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရသည့္ အလြန္စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေျပာျပၾကရာ အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာကို
အဆံုး သတ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ ထိုသိ႔အ
ု ဆံုးသတ္ႏိုငရ
္ န္အတြက္ လူမ်ိဳးေရး
အမုန္းတရားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လံ႕ႈ ေဆာ္ေနမႈမ်ားအား ရႈတ္ခ်ရန္ အေရးႀကီးပံုႏွင့္ လူမႈအ သိုင္း
အဝိုင္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့သြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မ်ားအားလံုး ကို ေဆာင္ရြက္ရန္လို
အပ္ေၾကာင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏
ယခင္က တိုက္တြန္းခ်က္ကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားရင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္က လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည့္ ပ်က္စီး ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနရပ္စြန႕္ ခြာသူမ်ား
ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအျပင္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားကို ပိုမအ
ို ားေပးႏိုငရ
္ န္အတြက္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ လူမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္

အာဏာပိုင္မ်ားၾကား

လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

အခ်ိန္ယူကာ

လံုေလာက္ေသာ

အတိုင္းအတာအထိ က်င္းပျပဳလုပသ
္ ြားရန္ အၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။
အထူး ကိုယ္စားလွယ္သည္ အေရးႀကီးေသာ

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ဆိုင္ရာ

ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားတြင္လည္း

ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညရ
ီ န္ သူမ အသင့္
ရွိေနေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါသည္။ သူမက ကုလသမဂၢအဖဲ႕ြ ႀကီးအေနျဖင့္လည္း အားလံုး
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရွိန္ရလာေအာင္

ကူညပ
ီ ံ့ပိုး ေပးႏိုင္

ေၾကာင္းကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ား ျပင္းထန္ေနမႈႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းကိုလည္း

UNITED NATIONS

NATIONS UNIES

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ႔ လာေရာက္ေသာအခါ ထိုေဒသမ်ားသိ႔ု သြား
ေရာက္ႏိုင္ရန္ သူမ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက သူမအား အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ လိုလိုလားလားရွိမႈအတြက္လည္း သူမက ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အေထာက္အကူျပဳရံုး ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး
ရန္သေဘာတူညသ
ီ ည္အ
့ တြက္လည္း သူမက ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕
ရွိ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္မ ႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ သူမသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊
တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ သူမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ
ႏွင့္၊ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ယခုခရီးစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး
သြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္

