Burmese - မြန်ြာ

သြစတသတြေးလျနို င်ငံ တရ ြေးရိုံြေးချျုပ်
ခို လှုံ ခွ င်တတ င်ြေးခံြူ မျ ြေးအ ြေး တရ ြေးမဝင် ထန်ြေးြမ်ြေးအကျဥ်ြေးချခခင်ြေးဆို င်ရ လူ ထိုလူ တန်ြေးစ ြေးအလို က် တရ ြေးစွွဲဆို မှု

DBE17 (၎င်ြေး၏ တရ ြေးစွွဲဆို တရြေးဆို င်ရ အို ပ်ထန်ြေးြူ Marie Theresa Arthur) v သြစတသတြေးလျခပည်တထ င်စို
(VID1392 of 2019)
ြတပပရမည်ကစစ သင်သည် ဤနို တ
ို့ စ်စာကို အသသအခ ာ ဖတ်ရှုသငို့်သည်။
ဤနို တ
ို့ စ်စာသည် ယြန်နှစ်ခနို့်က ကျွန်ိုပ်တို ို့ သငို့်အာား အသကကာင်ားကကာားခို့ သညို့် တရာားရို ားအြှု နှငို့်ပတ်သက်သညို့်
အသရားကကားသသာ သနာက်ဆိုားရသတင်ားမဖစ်သည်။ အဆို ပါအြှု ြှာ ကသစသကတားလ နို င်ငရှ လူ ဝင်ြှုကကားကကပ်သရား
ထန်ားသြ်ားစခန်ားတွ င် ၂၀၁၁ ခိုနှ စ် ကသဂိုတ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့် ၂၀၂၀ ခိုနှ စ် သဖသဖေါ်ဝါရလ ၂၅ ရက်သနို့အကကာား
အလို ပ်လိုပ်ရက် နှ စ်ရက်ထက်သက ာ်လွန်ပပား ထန်ားသြ်ားအက ဥ်ားခ ခခို့ ရသူ ြ ာားအတွ က် တရာားစွ ခို့ ပါသည်။
သငို့်အသနမဖငို့် အဆို ပါအြှု နှငို့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ိုပ်တို ို့အာား အသကကာင်ားမပန်ခို့ သကာင်ား အသကကာင်ားမပန်ခို့ နို င်သည်။ အကယ်၍
သင် အသကကာင်ားြမပန်ခို့ သညို့်တို င် ဤနို တ
ို့ စ်စာသည် သငို့်အာား သက်သရာက်ြှုရှနို င်သည်။
တရာားရို ားက အြနို့်ခ ြှ တ်ခို့ သည်ြှာ ကျွန်ိုပ်တို ို့က ဤနို တ
ို့ စ်စာကို သငို့်အာား သပားပို ို့ရြည်မဖစ်သည် အဘယ်သကကာငို့်ဆို သသာ်
တရာားရို ားအြှု ကို ဆက်ြလို ပ်သတာို့ရန် အဆို ပပမခင်ားသကကာငို့်မဖစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဤနို တ
ို့ စ်စာနှ ငို့်ပတ်သက်၍ သငို့်တွင်သြားစရာြ ာားရှလျှင် သင် ဥပသေဆို င်ရာ အကကဉာဏ် သတာင်ားခသငို့်သည်။
သငို့်အသနမဖငို့် တရာားရို ားကို ြဆက်သွယ်သငို့်ပါ။
သင် အဂဂ လပ်စာ ြဖတ်တတ်လျှင် သအာက်ပါဝက်ဘ်ဆို က်ရှ “ခို လှု ခွ ငို့်သတာင်ားခသသာလူ ြ ာားအာား ြတရာား ထန်ားသြ်ား
အက ဥ်ားခ မခင်ားဆို င်ရာ လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် တရာားစွ ဆို ြှု ” ဟို အဓပပ ါယ်ရသသာ “Unlawful detention of people
seeking asylum class action” သခါင်ားစဥ်သအာက်တွင် အမခာားဘာသာစာြ ာားမဖငို့် ဤနို တ
ို့ စ်စာကို ရရှနို င်ပါသည်https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-class-actions/unlawful-detention-ofpeople-seeking-asylum-class-action/ သင်သည် Maurice Blackburn Lawyers သရှို့သနရို ားအာား ဖိုန်ား 1800 930
956 မဖငို့် သို ြ
ို့ ဟို တ် အားသြားလ် asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au မဖငို့်
ဆက်သွယ်မခင်ားအာားမဖငို့်လည်ား သငို့်ဘာသာစာမဖငို့် နို တ
ို့ စ်စာ ြတတ ူတစ်သစာင်ကို သတာင်ားဆို နို င်ပါသည်။

Burmese - မြန်ြာ
1. ကျွန်ို ပ် ဤစ ကို အဘယ်တသက င် ရရတနပါြလွဲ။
ဤနို တ
ို့ စ်စာသည် “DBE17” ဟို အြည်ရသသာသူ ြှ စတင်စွဆို ခို့ သညို့် တရာားရို ား အြှု တစ်ြှုနှငို့်ပတ်သက်၍ ယြန်နှစ်က
သငို့်အာား ကျွန်ိုပ်တို ို့ အသကကာင်ားကကာားခို့ သညို့် တရာားရို ားအြှု အသကကာင်ား အသရားကကားသသာ သနာက်ဆိုားရသတင်ားအခ က်အလက်
မဖစ်သည်။ ဥပသေအသကကာင်ားရင်ားြ ာားသကကာငို့် အဆို ပါလူ ၏ နာြည်ရင်ားကို ကျွန်ိုပ်တို ို့ အသို ားြပပနို င်ပါ။ ထို သူ သည် အသက်
၁၈ နှ စ်သအာက်အရွယ်မဖစ်သသာသကကာငို့် ဤအြှု ကို သူ အ
ို့ တွ က် သူ ၏ တရာားစွ ဆို သရားဆို င်ရာ အိုပ်ထန်ားသူ Marie
Theresa Arthur က စွ ဆို ခို့ သည်။
အြှု ကို ကသစသကတားလ နို င်င တရာားရို ားခ ျုပ်တွင် စွ ဆို သည်။ ၎င်ားသည် ဓနသဟာယ ကသစသကတားလ နို င်ငသတာ်
(“ကသစသကတားလ နို င်င အစို ားရ") [(Commonwealth of Australia (the “Australian Government”)] အသပေါ်
စွ ဆို သည်။
အြှု ြှာ “လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် စွ ဆို သသာအြှု ” မဖစ်သည်။ DbE17 က စွ ပ်စွသည်ြှာ သူ နှ ငို့် အမခာားလူ ြ ာား
(“အို ပ်စိုဝင်မျ ြေး”) သည် ၂၀၁၁ ခိုနှ စ် ကသဂိုတ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့် ၂၀၂၀ ခိုနှ စ် သဖသဖေါ်ဝါရလ ၂၅ ရက်သနို့အကကာားတွ င်
ကသစသကတားလ နို င်င ထန်ားသြ်ားအက ဥ်ားစခန်ား၌ ဖြ်ားဆားထန်ားသြ်ားခခို့ ကကသည်ြှာ ကသစသကတားလ နို င်ငအစို ားရြှ
ဥပသေနှ ငို့်ဆနို့်က င်၍ ထန်ားသြ်ားအက ဥ်ားခ ခို့ သည်။ သင်သည် ၂၀၁၁ ခိုနှ စ် ကသဂိုတ်လ ၂၇ ရက်သနို့နှငို့် ၂၀၂၀ ခိုနှ စ်
သဖသဖေါ်ဝါရလ ၂၅ ရက်သနို့ အကကာား၌ ကသစသကတားလ နို င်င လူ ဝင်ြှုကကားကကပ်သရား ထန်ားသြ်ားသရားစခန်ားတွ င် သင်
ရှသနနို င်သသာသကကာငို့် ဤနို တ
ို့ စ်စာကို သင် ရရှသနသည်။ ထို သ
ို့ ကကာငို့် DBE17 စတင်စွဆို ခို့ သသာ လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က်
စွ ဆို ြှု တွင် သင်သည် အိုပ်စိုဝင် တစ်သယာက်မဖစ်နို င်သည်။
ဤတရာားရို ားအြှု အသကကာင်ား ‘အို ပ်စိုဝင်မဖစ်လာြညို့် အလာားအလာရှသူ ြ ာားသို ို့ နို တ
ို့ စ်စာ’ တစ်သစာင်ကို ယြန်နှစ်က
သပားပို ို့ခို့ ပပား လက်ခရရှသူ အခ ျုသည်
ို့
အြှု နှငို့်ပတ်သက်၍ Maurice Blackburn ကို ဆက်သွယ်ခို့ သည်။ အကယ်၍ သင်
ြဆက်သွယ်ခို့ သည်တို င် ဤနို တ
ို့ စ်စာသည် သင်နှငို့် သင်၏ဥပသေပါအခွ ငို့်အသရားကို သက်သရာက်ြှုရှသကာင်ား ရှနို င်သည်။
ဤနို တ
ို့ စ်စာ၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြှာ အြှု နှငို့်ပတ်သက်ပပား သနာက်ဆိုားရသတင်ားသပားရန်နှငို့် အိုပ်စိုဝင်အလာားအလာရှသူ ြ ာားကို
အသသပားသည်ြှာ ဥပသေသမပာင်ားလြှု သကကာငို့် တရာားလို မဖစ်သူ DBE17 က အြှု ကို ဆက်လက် ြစွ ဆို လို သကကာင်ား
အဆို ပပသသာသကကာငို့်မဖစ်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခိုနှ စ် ဇွ န်လ ၂၃ ရက်သနို့တွင် ကသစသကတားလ နို င်င တရာားရို ားခ ျုပ်သည် အမခာားအြှု တစ်ြှုမဖစ်သညို့် Commonwealth
of Australia v AJL20 [2021] HCA 21 အြှု ကို ဆို ားမဖတ်ခ က် ခ ြှ တ်ခို့ သည်။ အဆို ပါ တရာားရို ားခ ျုပ်သည်
ကသစသကတားလ နို င်င၌ အမြငို့်ဆိုား တရာားရို ားမဖစ်ပပား အမခာားသသာ တရာားရို ားအာားလို ားြှ ာ ဥပသေနှ ငို့်ပတ်သက်၍ အဆို ပါ
တရာားရို ားခ ျုပ်၏ဆို ားမဖတ်ခ က်ြ ာားကို လို က်နာရြည်မဖစ်သည်။ သို ို့သသာ်လည်ား ALJ20 အြှု ြှာ ဤအြှု နှငို့်
တစ်သထရာတည်ား ဆင်တူသနသည် ြဟို တ်သသာ်လည်ား ဤလူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် စွ ဆို ြှု တွင် သငို့်ကို ယ်စာား
သတာင်ားခသညို့်ကစစ သအာင်မြင်သရားအတွ က် အခရာက သညို့် ဥပသေဆို င်ရာ အမငင်ားပွ ာားြှု အခ ျုက
ို့ ို သမဖရှင်ားသပားသည်။
အဆို ပါ ဥပသေအမငင်ားပွ ာားြှု ြ ာားအသပေါ် တရာားရို ားခ ျုပ်၏က ျုားသကကာင်ားဆင်မခင်မခင်ားနှ ငို့်ဆိုားမဖတ်ခ က်သည်
ဤလူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် စွ ဆို ြှု သအာင်မြင်သရား၏ အခွ ငို့်အလြ်ားြ ာားကို သက်သရာက်ြှုရှခို့ သည်။ တရာားရို ားခ ျုပ်က
ဆို ားမဖတ်ခို့ သည်တို ို့ကို စဥ်ားစာားသို ားသပ်ပပားသနာက် အဆို ပါ လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က်စွဆို ြှု ကို ဆက်လက် ြစွ ဆို သည်ြှာ
DBE17 ၏ အက ျုားမဖစ်ပါသည်ဟို DBE17 ၏သရှို့သနြ ာားက ဆင်မခင်သိုားသပ်ဆိုားမဖတ်ခို့ သည်။ ၎င်ားကို “ဆက်လက်
ြစွ ဆို သသာအြှု ” ဟို သခေါ်ပါသည်။
သာြန်အာားမဖငို့် တစ်စိုတစ်ဥားက အြှု ကို ဆက်လက်ြစွ ဆို သတာို့သညို့်အခါ ၎င်ားက အမခာားတစ်ဖက်အြှု သည်၏
ဥပသေဆို င်ရာ စရတ်ြ ာားကို သပားရြည်မဖစ်သည်။ ကသစသကတားလ နို င်ငအစို ားရနှ ငို့် သသဘာတူ ညခ က်တစ်ရပ်ကို ရရှခို့ သည်၊
၎င်ားြှ ာ အကယ်၍ အြှု ကို ဆက်လက် ြစွ ဆို သတာို့ပါက အစို ားရအသနမဖငို့် DBE17 အသပေါ် တရာားစရတ် သတာင်ားခရန်
တရာားစွ ဆို ြည် ြဟို တ်ဟို မဖစ်ပါသည်။
လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် တရာားစွ ဆို ြှု ၏ ဆက်လက် ြစွ ဆို သကကာင်ားကို တရာားရို ားက အတည်ပပသပားရြည်မဖစ်သည်။
DbE17 အသနမဖငို့် သူ ၏ အဆို ပပသညို့် ဆက်လက်တရာားြစွ ဆို သရားကို အတည်ပပသပားရန် တရာားရို ားထ သတာင်ားခရပါြည်။

Burmese - မြန်ြာ
အကယ်၍ ခွ ငို့်ပပလို က်လျှင် ဆို လို သည်ြှာ လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် စွ ဆို ြှု ြှာ အဆို ားသတ်သွာားပပား ြည်သညို့်အိုပ်စိုဝင်ြျှ
သလ ာ်သကကားရရှြည် ြဟို တ်ပါ။ သင်တို သ
ို့ ပားရလြို့်ြည်မဖစ်သညို့် ြည်သညို့် တရာားစရတ်ြျှလည်ား ရှြည်ြဟို တ်ပါ။
တရာားြဝင် ဖြ်ားဆားခ ျုပ်သနှ ာင်ထာားမခင်ားအတွ က် ကသစသကတားလ နို င်ငအစို ားရအသပေါ် သင် တရာားစွ ရန် မဖစ်နို င်သမခရှခို့ ပပား၊
ထို သို ို့တရာားစွ ရန်အတွ က် အခ န်ကနို့်သတ်ခ က်တစ်ခိုခိုကို ဤတရာားစွ ဆို ြှု စွ ဆို သနဆအခ န်အသတာအတွ င်ား
ဆို င်ားငို့ ထာားခို့ လျှင် ဤလူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က်စွဆို ြှု အာား တရာားရို ားြှ ဆက်လက်တရာားြစွ ဆို သတာို့ြည်ကို
အတည်ပပသပားလို က်ပါက အဆို ပါ အခ န်ကနို့်သတ်ထာားမခင်ားြှ ာ မပန်လည်၍ စတင်ပါသည်။
အကယ်၍ ြင်ြည် သြစတသတြေးလျနို င်ငံအစို ြေးရအတပေါ် ြင်ကို ယ်တို င် တရ ြေးစွွဲလို လျှင် ြင်အတနခြင် ြြေးခခ ြေး
လွ တ်လပ်တြ ဥပတေအသကံ ဉာဏ် ချက်ချင်ြေးရယူ ြင်ြည်။
2. ကျွန်ို ပ် ဘ လို ပ်ရန်လို အပ်ြနည်ြေး။
ဆက်လက် မစွ ွဲဆို ြည်ကစစ ကို ြင် ကန်ကွက်ြည် မဟို တ်လျှင် သင် ြည်သညို့်အရာြျှလိုပ်ရန် ြလို အပ်ပါ။
အကယ်၍ြင်ြည် ဆက်လက် မစွ ွဲဆို မည်ကစစ ကို အတည်မပပတပြေးရန် တရ ြေးရိုံြေးထံ တတ င်ြေးဆို လို လျှင် သင် ၂၀၂၁
ခိုနှ စ် နို ဝင်ဘာလ ၉ ရက်သနို့ ြတို င်ြ လို ပ်ရြည်ြှာA.

သငို့်အသနမဖငို့် အဆို ပါကစစ ကို ကနို့်ကွက်လို သကကာင်ားနှ ငို့် အဘယ်သကကာငို့်ဆို သညို့်အသကကာင်ားရင်ားြ ာားကို
တင်မပသပားမခင်ားမဖငို့် Asylum Seeker Class Action Team, at Level 21, 380 La Trobe Street,
Melbourne VIC 3000 လပ်စာတပ်ပပား Maurice Blackburn ထသို ို့ စာမဖငို့်သရားသာားထာားသညို့် နို တ
ို့ စ်စာ
တစ်သစာင်ကို ပို ို့ပါ သို ြ
ို့ ဟို တ် asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au သို ို့ အားသြားလ်ပို ို့ပါ။
ထို ို့ မပင်

B.

ဆက်လက်တရာားြစွ ဆို သရားကစစ ကို သင် ကနို့်ကွက်လို သကကာင်ားနှ ငို့် အဘယ်သကကာငို့်ဆို သညို့်
အသကကာင်ားရင်ားြ ာားနှ ငို့်တကွ သင်၏ကနို့်ကွက်ခ က်ကို သထာက်ခြညို့် သင် အာားကို ားအာားထာားပပသသာ
အသထာက်အထာားနှ ငို့်တကွ သဖာ်မပထာားသညို့် စာမဖငို့်သရားသာားထာားသသာ တင်သွင်ားလာြ ာားကို တရာားရို ားသို ို့
တင်သွင်ားပါ။ ထို ို့ မပင်

C.

အဆို ပါကစစ ကို အတည်ပပြည် ဟို တ်/ြဟို တ် တရာားရို ားခ ျုပ်က စစ်သဆားကကာားနာြညို့် ၂၀၂၁ ခိုနှ စ် နို ဝင်ဘာလ ၃၀
ရက်သနို့ တရာားရို ားကကာားနာြညို့်ရိုားခ န်ားသို ို့ တက်သရာက်ပါ (သို ြ
ို့ ဟို တ် ကို ယ်စာားလှ ယ်ကို သစလွ တ်သပားပါ)၊ သင်၏
ကနို့်ကွက်ခ က်ကို သထာက်ခြညို့် နှုတ်မဖငို့်သလျှာက်လခ က်ြ ာားကို သင် သို ြ
ို့ ဟို တ် သင်၏ ကို ယ်စာားလှ ယ်သည်
သလျှာက်လနို င်ပါသည်။ သက်ဆို င်သညို့် သရာဂါကပ်သဘားကကား ပတ်ပင်ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာားနှ ငို့်စပ်လ ဥ်ား၍
ဗစ်တို ားရားယာားမပည်နယ် က န်ားြာသရားအရာရှခ ျုပ်၏ ထို တ်မပန်ထာားသသာ လြ်ားညန်ခ က်ြ ာားအသပေါ်ြူ တည်ပပား
တရာားရို ားကကာားနာြှု ကို သအာက်ပါသနရာတစ်ခိုခိုတွ င် ကကာားနာပါလြို့်ြည်Victoria Registry
Federal Court of Australia
Owen Dixon Commonwealth Law Courts Building
305 William Street
Melbourne VIC 3000
သို ို့ြဟို တ်
Microsoft Teams videoconference ြှ တစ်ဆငို့် အွ န်လို င်ား ကကာားနာြှု ။

Burmese - မြန်ြာ
ဆက်လက်တရာားြစွ ဆို သရားကို အတည်ြပပသပားရန် အဘယ်သကကာငို့် သင် သို ားသပ်သကကာင်ား တရာားရို ားသတာ်ကို ရှင်ားမပရန်
သင်နှငို့်သငို့်ကို ယ်စာားလှ ယ်သည် ၂၀၂၁ ခိုနှ စ် နို ဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်သနို့တွင် အဆင်သငို့်လိုပ်ထာားရန် လို အပ်ပါြည်။
သငို့်အသနမဖငို့် “ကို ယ်စာား သလျှာက်ထာားသူ ” တစ်ဥားမဖစ်လာရန်နှငို့် လူ ထို လူ တန်ားစာားအလို က် စွ ဆို ြှု ကို လက်ဆငို့်သမပာင်ား
စွ ဆို ရန် လို လာားသည် ဟို တ်/ြဟို တ် တရာားရို သတာ်သို ို့ အသကကာင်ားကကာားရန်အတွ က်လည်ား သင် အဆင်သငို့်
လို ပ်ထာားသငို့်သည်။
အကယ်၍ ြင် လူ ထိုလူ တန်ြေးစ ြေးအလို က် စွ ွဲဆို မှု၏ အဆို ပပထ ြေးတြ ဆက်လက် မစွ ွဲဆို တရြေးကစစ ကို
ကန်ကွက်ရန်လို လ ြေးလျှင် ြင် ြြေးခခ ြေးလွ တ်လပ်တြ ဥပတေအသကံ ဉာဏ်ရယူ ရန် ချက်ချင်ြေးတတ င်ြေးခံြင်ြည်။
3. ြက်ဆို င်ြည် စ ရွ က်စ တမ်ြေးမျ ြေး၏ မတတ ူမျ ြေးကို ြင် မည်ြည်တနရ ၌ ရရနို င်ြနည်ြေး။
သက်ဆို င်ရာ စာရွက်စာတြ်ားြ ာား၊ သတာင်ားခခ က် အဆို လာ အပါအဝင်နှငို့်တကွ သခ ပလာကို သအာက်ပါနည်ားအာားမဖငို့်
ရရှနို င်သည် A.

ဝက်ဘ်ဆို က် https://www.mauriceblackburn.com.au/class-actions/current-classactions/unlawful-detention-of-people-seeking-asylum-class-action/; ြှ သေါင်ားလို ေ်ဆွယူ မခင်ားမဖငို့်
ရရှနို င်ပါသည်။

B.

Maurice Blackburn Lawyers ရို ားခန်ားြ ာားအနက်တစ်ခိုတွ င် နနက် ၉ နာရြှ ညသန ၅ နာရအကကာား
စစ်သဆားဖတ်ရှုမခင်ား၊ အကယ်၍ သက်ဆို င်ရာ တည်သနရာ၏ သရာဂါကပ်သဘားကကား ကနို့်သတ်ခ က်ြ ာားက
ခွ ငို့်ပပလျှင်မဖစ်သည်၊ ဆက်သွယ်ရြညို့် အသသားစတ်အခ က်ြ ာားကို ဝက်ဘ်ဆို က်
www.mauriceblackburn.com.au တွ င်ရရှနို င်ပါသည် သို ို့ြဟို တ် ဖိုန်ား 1800 930 956 ကို ဆက်မခင်ားမဖငို့်
ရရှနို င်ပါသည်။

C.

ဗဟို တရာားရို ား၏ ခရို င်ြှတ်တြ်ားရို ားကို (ဆက်သွယ်ရြညို့် အသသားစတ်ကို www.fedcourt.gov.au ြှ ရရှနို င်သည်)
ဆက်သွယ်ပပား ထို က်သငို့်သသာ ကကညို့်ရှုစစ်သဆားခသပားမခင်ားမဖငို့် ရရှနို င်ပါသည်၊ သို ြ
ို့ ဟို တ်

D.

၎င်ားတို ို့ကို ဗဟို တရာားရို ား ဝက်ဘ်ဆို က် https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/classactions/class-actions တွ င် ကကညို့်ရှုစစ်သဆားမခင်ားမဖငို့် ရရှနို င်ပါသည်။

သက ားဇူ ားပပ၍ အထက်ပါ ကစစ ြ ာားကို အသသအခ ာ စဥ်ားစာားပါ။ အကယ်၍ သင် တစ်စိုတစ်ရာြသသခ ာလျှင် သင် Maurice
Blackburn Lawyers ကို ဖိုန်ား 1800 930 956 ကို ဆက်သွယ်သငို့်သည် သို ို့ြဟို တ် အားသြားလ်
asylumseekerclassaction@mauriceblackburn.com.au; ကို ဆက်သွယ်သငို့်သည် သို ြ
ို့ ဟို တ် သငို့် ကို ယ်ပို င် ဥပသေ
အကကဉာဏ် သတာင်ားခသငို့်သည်။ သငို့်အသနမဖငို့် ဆို ားမဖတ်ခ က်ခ ြှ တ်ရန် ြကကနို့်ကကာသငို့်ပါ။

