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1600 Pennsylvania Ave. NW 

Washington, DC 20500 
 
ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ သမၼတႀကီး 
 
 သမၼတႀကီး၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ကူညီမ ွဴ မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ အေမရိကန္ 

ႏိုင္ငံ၌ေနထုိင္ႀကေသာ ကခ်င္လူမ်ိဴးမ်ား (Kachin Alliance) မွ ေက်းဇူးအထူး တင္ရိွ ပါေႀကာင္း ေဖာ္ၿပအပ္ပါသည္။ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္းေနထုိင္ ႀကေသာ ဘာသာေပါင္းစံုမွ တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းရွိ တုိင္းၿပည္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ 
ရင္းႏွီးမူွမ်ား ပိုမုိေကာင္းမ ြန္လာေစရန္ သမၼတႀကီးမွ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ 
 

 ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထားရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္အတြက္ သမၼတႀကီး အေနၿဖင့္ 

ၿပင္ဆင္ေနၿခင္းအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆႏ ၵေဖာ္ၿပ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ သမၼတႀကီး အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ 
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက စတင္ၿပီး ၎စနစ္ကုိစတင္ အသံုးၿပဳေနေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ႀကိဳဆိုၿပီး အသိအမွတ္ၿပဳအပ္ပါသည္။  
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း  ေဒၚေအာင္ဆန္း ဆုႀကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီမွ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အၿပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရိွခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
အေနၿဖင့္ လြန္စြာ၀မ္းေၿမာက္ ပီတိၿဖာမိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုႀကည္ ဥ ီးေဆာင္ ေသာ NLD ပါတီမွေန၍ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ၿမင္စြာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေၿပာင္းလဲေရးတြင္ ဥ ီးေဆာင္သြားေစရန္ႏွင့္ သက္ေသၿပေစရန္ စိတ္ထက္သန္လွ်က္ ရိွပါသည္။ 
 
 ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲတုိးတက္မွဳမ်ား ရွိလင့္ကစား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထားရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ လုံး၀ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အတြက္ ၿပင္ဆင္ေနၿခင္းမွာ ဆဒၵေစာလြန္းၿပီး စိုးရိမ္ဖြယ္ၿဖစ္ေသာ အေၿခအေန ၿဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔ေႀကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေနၿဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထားရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကို 
မဖ်က္သိမ္းပဲ ပကတိအတုိင္း ဆက္လက္ထားရိွေစရန္ႏွင့္  ၿမန္မာ့ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီ အစုိးရသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ရွိၿပီး 
ႏိုင္ငံသူ/ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ လူ႔အခြင့္အေရး အဆင့္အတန္းမွ်တမုွ၊ အၿပန္အလွန္အက်ိဴ းၿပဳမွု၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္ လွန္ေရး 
တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတုိ႔တုိ ေအာင္ ၿမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီးမွသာ ၎စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ 
ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်ေစလုိ ပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားမ်ားၿဖစ္သည့္ ခရိုနီမ်ားသည္ ၎တုိ႔မေတာ္မတရား ရယူ 
ပိုင္ဆုိင္ထားေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေၿမယာမ်ားႏွင့္ သတၲဴမုိင္းတြင္းႀကီးမ်ား ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံ ၿပည္သူ မ်ားထံသုိ႔ 
ၿပန္လည္စြန္႔လြတ္ေပးအပ္ ၿပီးသည့္အခ်ိန္ထိ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ လုံး၀မဖ်က္သိမ္းပဲ ဆက္လက္ထားရိွေစလုိပါသည္။ 
 
 ယခုအခ်ိန္အထိ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အထက္ပါေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ တုိးတက္မုွ၊ ေအာင္ၿမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွု 
အေထာက္အထားေဖာ္ၿပႏုိင္ၿခင္း မရိွေသးပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္သားႏွစ္ဦးသည္ ၿမစ္ႀကီးနားၿမိ ႔ဳ အတြင္း၌ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ 
ၿမစ္ႀကီးနား နည္းပညာတကၲသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား ေနာက္ေက်ာမွ ေသနတ္ၿဖင့္ သံုးခ်က္တိတိပစ္ၿပီး သတ္ၿပစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလ၌  ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းေက်ာင္း ဆရာမႏွစ္ဦးၿဖစ္ေသာ တန္ေဘာင္ခြန္မ္နန္ဆင္၊ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္ 
မရမ္လုရာ၊ အသက္၂၀ ႏွစ္ တုိ႔အား လူမဆန္စြာ အတင္းအဓမၼၿပဳ မဒိမ္း၀ုိင္းက်င့္ၿပီး မတရား သက္ၿဖတ္ခဲ့သည့္ ၿဖစ္စဥ္မွာလည္း 
နာမည္ဆုိးၿဖင့္ေက်ာ္ႀကားလွပါသည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌လည္း  မဆြန္မ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၊ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ မိခင္သည္ 
ေၿပာင္းဖူးခင္း၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္  ၿမန္မာ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အဓမၼၿဖားေယာင္း ေခၚေဆာင္ကာ ၿပန္ေပးဆဲြ ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အခိ်န္ထိ 
ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားၿဖစ္ၿခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔၏ မတရားမုွမ်ားကုိ ေဖာ္ၿပ သူမ်ား ရွိသက့ဲသုိ႔၊ မထုတ္ေဖာ္ၿပသူမ်ား လည္းရိွကာ 
ဒုကၡအမ်ိဳးမိ်ဳး ခံရၿပီး ေသဆုံးသြား ႀကရပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား ၿပည္သူမ်ား အေပၚတြင္စနစ္တက်စီစဥ္၍ မဒိမ္း 
က်င့္ၿခင္း၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္ဆက္ၿခင္း၊ မေတာ္မတရားသတ္ၿဖတ္ၿခင္း၊ မီးရွိဳ႕သတ္ၿဖတ္ၿခင္း၊ အႀကမ္း ဖက္ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းမ်ားႏွင့္ တဖက္ သတ္ 
ရန္လုိက်ဳးေက်ာ္ၿပီး တုိက္ခိုက္မွုမ်ားတုိ႔သည္ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မ်ားစြာ အဟန္႔အတား 
ၿဖစ္ေစပါသည္။ 
 
 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အရပ္သားအစုိးရ စနစ္ၿဖင့္ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္လာခိ်န္မွ စတင္ကာ ၿမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
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ထုိးစစ္ဆင္ကာ တုိက္ခိုက္လွ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၆ ႀသဂုတ္လ ထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း၌ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အေၿမာက္တပ္ႏွင့္ တုိက္ခိုက္မွု ၁၄ ႀကိမ္ 
အပါအ၀င္ တုိက္ပြ ဲေပါင္း ၄၀ ႏွင့္ KIA အား ထုိးစစ္အၿဖစ္ဆင္ႏြခဲဲ့ပါသည္။  ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ၿပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပ႑ိပကၡ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရိွ ၿပဳလုပ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးေက်ာ႔ကြင္း၌ တရား၀င္ အေရးႀကီး ဂ႑၌ အဖြဲ႔အစည္းၿဖင့္တည္ရ္ိွေနမုွကုိ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ 
ပိတ္ဆုိ႕မွဴ ဖ်က္သိမ္းၿခင္း ၿပဳလုပ္၍ ဆုခ်ီး ၿမင့္ေသာအရာမ်ိဴး မၿဖစ္သင့္ပါ။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဒီမိုကေရစီ အက်ိဴ း အၿမတ္ အလုိ႔ငွာ ရည္ရြယ္ ၍ 
အၿပန္အလွန္ ေလးစားကူညီမုွမ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ သက့ဲသို႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လုံး၀ ဆန္႔က်င္ေသာ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးကုိမူ 
တားၿမစ္လုိပါသည္။  ထုိ႔ေႀကာင့္ ယခု အခ်န္ိတြင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းၿပည္ေၿမာက္ပုိင္း ေဒသတုိ႔တြင္ ကခ်င္လူမိ်ဴး တစ္ဦးတည္း စစ္ေဘးဒုက ၡသည္ 
စခန္း ၁၆၇ ခု၌  စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၂၀ ၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။  ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္ ဆင္ကာ 
တုိက္ ခိုက္ ေနမုွမ်ားကုိ ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ရန္ (သုိ႔မဟုတ္) ရပ္ဆုိင္းရန္အတြက္ တဖက္သတ္ အာဏာၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွပါသည္။  
 
 ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနၿဖင့္ အထက္ပါေဖာ္ၿပခဲ့သည့္အတုိင္း လြန္စြာႀကမ္းႀကဳတ္၊ ရက္စက္၊ ယုတ္မာေသာ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္ကာ တုိက္ခုိက္ေနမုွမ်ားကုိ ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ေနပါက အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ခရုိနီ လူတစ္စုတုိ႔ အေပၚ ထားရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ လုံး၀ ဖြင့္ဟမေပးဘဲ  ထားရိွ 
သင့္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ၿမန္မာ့တပ္မေတာႏွ္င့္ ခရုိနီ လူတစ္စုတုိ႔ အေပၚ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ ထားၿခင္းသည္ 
ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား၏့ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဴးေဖာက္မုွႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ အမီွၿပဳ၍ ကုိယ္က်ိဴးစီးပြားရွာေနႀကေသာ ခရုိနီ လူတစ္စုတို႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ 
ပိတ္ပင္ရာ ေရာက္ၿပီး ၎တုိ႔အား အၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။  ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ 
ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထားရိွ ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ထားသည္ကို သိရိွ ရပါသည္။ 
အရပ္သားအစုိးရ စနစ္ၿဖင့္ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္လာခိ်န္မွ စတင္ကာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထားရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
စပ္ဆုိင္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကို သေဘာ ထားတူညီမုွ ရယူၿပီး ပုံမွန္ၿဖစ္လာ ေစရန္ တစ္ၿဖည္းၿဖည္း ဖ်က္သိမ္း 
ေပးလာသည္ကုိေတြ႔ရိွရပါသည္။  
 
 သုိ႔ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အဓိက ခ်ိဴးေဖာက္ေနေသာ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံေၿမာက္ပိုင္း၊ တုိင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြင္ ထုိးစစ္ဆင္ကာ တုိက္ခုိက္ ေနမုွ မ်ားကုိ ဆက္လက္ၿပဳလုပ္ေနသၿဖင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအေနၿဖင့္ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခရုိနီ လူတစ္စုတုိ႔ 
အေပၚ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ လုံး၀ ပိတ္ပင္ ထားရိွသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ထုိပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက 
ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ သားမ်ားသာ ပုိမို ခံစားခြင့္ရ၍ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ားကုိ ၿပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းၿဖစ္ေစရန္ 
ပိုမုိအားေပး ရာေရာက္ပါသည္။ 
 
 အေမရိကန္ႏွင့္ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတုိ႔၏ သံတမာန္ေရး၊ ႏုိင္ငံၿခားေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ထိမ္းခ်ဴပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ 
တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ညုွိႏိုင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သံတမန္ေရးႏွင္စစ္ေရး့ 
စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကုိ မဖ်က္ သိမ္းပဲ ပကတိအတုိင္း ဆက္လက္ထားရွိၿခင္းသည္ လြန္စြာမွ အေရးပါလွ ပါသည္။ အေမရိကန္ အေနၿဖင့္ 
ထုိမူ၀ါဒႏွင့္ ဆက္လွ်င္း၍ ၿမန္မာၿပည္၏ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ လက္ထက္၌ အခက္အခဲမ်ားၿဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ၿဖစ္ပါေသာ္လည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ 
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ရင္းႏွီးမွု ရိွေနႀကပါသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အတိတ္ ခိုကုိးရာမ့ဲ အေၿခအေနကုိ ရုန္းထြက္ 
လြတ္ေၿမာက္လာၿပီးေနာက္ လုံၿခံဴစိတ္ၿခရၿပီး တုိးတက္ေအာင္ၿမင္ေသာ ဘ၀မ်ား ပုိင္ဆုိင္ လာေစရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနၿဖင့္ 
အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းဂ႑မွ ဆက္လက္၍ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေစလုိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ လုံး၀မရွိခ့ဲဘူးေသာ၊ အနာဂတ္၌ 
မေရမရာ ရိွခဲ့ေသာ ဘ၀မွ မတူကြၿဲပားၿခားနားၿပီး အတူလမ္းတစ္ခါး၀၌ေရာက္ရွိကာ အားမာန္ အၿပည့္ၿဖင့္၊ စုေပါင္းညီညာစြာၿဖင၊့္ ၅၂ သန္းေသာ 
ၿပည္သူမ်ားမွ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႀကြားၿပီး၊ ၿပည္ေထာင္စုၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အဆင္သင့္ၿဖစ္ေနႀကပါၿပီ။  
 
 နိဂုန္းခ်ဴပ္အေနၿဖင့္ သမၼတႀကီးအုိဘားမားႏွင့္ အစုိးရအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေမတၲာရပ္ခံလုိသည္မွာ ၂၁ ရာစု 
ပင္လုံညီလာခံၿပီးေၿမာက္သည့္အထိ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အခ်က္မ်ားကုိ ထိမ္းသိမ္းထားေစလုိပါသည္။  
၁) ခရုိနီမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မွဴ တုိ႕ကို မဖ်က္သိမ္းပဲ ပကတိအတုိင္း ဆက္လက္ထားရိွေပးရန္၊ 
၂) ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆပ္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားကုိ ကူညီမွုမၿပဳရန္၊ 
၃) စစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညုွိႏိွုင္း ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မၿပဳရန္၊ 
၄) အဖုိးတန္ေက်ာက္ၿမတ္ရတနာမ်ား ေရာင္း/၀ယ္ၿခင္းကုိ တားၿမစ္ရန္၊ 
၅) ၿပည္လုံးကၽြတ္ တုိင္းသူၿပည္သားမ်ား၏ ဆႏၵခံယူပြ ဲၿပီးဆံုးသည္အထိ ဘားမား ဟူေသာ အမည္ကုိသာ အသုံးၿပဳရန္ တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။  
 
         ေလးစားစြာၿဖင့္ 
 

 


