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၂၀၂၀ပြည ့်နှစ့်၊ ဇူလ ိုင့်လ (၁၃)ရက့်။  

ဤအခွင ့်အရ ေးက ိုဆိုပ့်က ိုင့် အသ ိုေးချကကပါစ ိုို့ F 

  

မြန့်ြာန ိုင့်င အတွင့်ေး    အ ပ့်သာေးြျာေး၊ တ ိုင့်ေး င့်ေးသာေးြျ   ေးနွယ့်စိုြျာေး၊  

တပ့်ြရတာ့်န င ့်လက့်နက့်က ိုင့်အဖွ ွဲ့အစည့်ေးြျာေး၊ 

န ိုင့်င ရ ေးပါတြီျာေး န င ့် ဘာသာရ ေးရခါင့်ေးရဆာင့်ြျာေး 

ထ ရပေးပ ိုို့ရသာ ပန့်ကကာေးစာ  

 ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့သည့် စစ့်ြ ွဲမ ှာျားမှှာ ငင ျားငင ွေ့ြင့်ြန့်ျားငနကကငြ ျား ရန့်ငင  ျားမ ှာျားကကှာျားမှှာ န မ့်ျားလ  

လျှက့်ရှ ငန ကကြါသည့်။ စစ့်သည့် လူတ ိုင့်ျားက ို အရှက့်ရငစြါသည့်။ အဘယ့်ငကကှာင ့် 

ပမန့်မှာန ိုင့်င၏ံ ြဋ ြကခမ ှာျားအဆံိုျားမသတ့်န ိုင့်ငသျားြါသနည့်ျား။ မည့်သူူ့မှှာ တှာဝန့်ရှ ြါ 

သနည့်ျား။ တစ့်ခ   ွေ့ကတ ိုင့်ျားပြည့်အှာျား ကြ့်ငရှာဂါက ို ရင့်ဆ ိုင့်ငပြေရငှ့်ျားန ိုင့်ရန့် အပြည ့်အဝ 

အြစ့်အခတ့်ရြ့်စွဲငရျားက ို ပငင့်ျားဆန့်ငနငသှာ စစ့်မက့်ပြ ငနငသှာ တြ့်မငတှာ့်အှာျား အပြစ့် 

ြေ ိုို့န ိုင့်သည့်။ တစ့်ခ   ွေ့က အရြ့်သှာျားအစ ိုျားရ၏ အှာဏှာအပြည ့်အဝမရှ မှု တရှာျားစ ရင့်ငရျား 

စနစ့်၏ အှာျားနည့်ျားမှုမ ှာျားက ို အပြစ့်ြေ ိုို့လ ိုြါမည့်။ တစ့်ခ   ွေ့ကငက ှာက့်စ မ့်ျားနငှ ့် မူျားယစ့် 

ငဆျားဝါျားမ ှာျားပြေင ့် အလ န့်အမင့်ျားစ ျားြ ှာျားပြေစ့်ငနငသှာ တ ိုင့်ျားရင့်ျားသှာျားလမူ   ျားစို ငခါင့်ျားငဆှာင့် 

မ ှာျားနှင ့် စ ျားြ ှာျားငရျား အငြါင့်ျား အြါမ ှာျားက ို   င ှာက့်ပြကကြါလ မ ့်မည့်။ တစ့်ခ   ွေ့က မတရှာျား 

မှုမ ှာျားက ို ဆနို့့်က င့်ကနို့့်က က့်ရန့် တ နို့့်ဆိုတ့် ငနကကငသှာ ဘှာသှာငရျားငခါင့်ျားငဆှာင့် 

မ ှာျားက ို အှာျားမလ ို အှာျားမရ ပြေစ့်ကကြါလ မ ့်မည့်။  

သ ိုို့ငသှာ့် အငရျားကက ျားငသှာ အမ   ျားသှာျားငရ ျားငကှာက့်ြ ွဲနငှ ့် ၂၁ရှာစို ြင့်လံိုည လှာခံက ို 

ကက  တင့် ငမျှှာ့်လင ့်လျှက့် ပမန့်မှာန ိုင့်ငံ၏ အရြ့်ဘက့်၊ စစ့်ဘက့်၊ တ ိုင့်ျားရင့်ျားသှာျားမ   ျားန ယ့်စို 

ဘှာသှာငရျားနယ့်ြယ့် အသ ျားသ ျားမှ ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားက ို တစ့်ဦျားနငှ ့်တစ့်ဦျား အပြန့်အလှန့် 
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ငလျားစှာျားမှုပြေင ့် န ျားင ှာင့်ကကငြ ျား အမ ှာျားငကှာင့်ျားက   ျားအတ က့် ဆံိုျားပြေတ့်ခ က့် ခ မှတ့်ငြျား 

န ိုင့်ြါရန့် ဤြန့်ကကှာျားစှာအှာျားပြေင ့် ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ ငမတတှာရြ့်ခအံြ့်ြါသည့်။  

 ကမဘှာတစ့်ဝန့်ျားပြေစ့်ငြေါ်ငနငသှာ အငပခအငနသစ့်မ ှာျားနငှ ့် စ န့်ငခေါ်မှု အသစ့်မ ှာျား 

သည့် ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ အတ က့် ငရွှေအခ င ့်အငရျားတစ့်ခိုပြေစ့်ြါသည့်။ ဤအခ င ့်အငရျားက ို အမ အရ 

ဆိုြ့်က ိုင့်အသံိုျား ပြ ြါရန့် ပမန့်မှာပြည့်သူပြည့်သှာျား အငြါင့်ျားအှာျား တ ိုက့်တ န့်ျားလ ိုြါသည့်။ 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံသည့် ကမဘှာ အကကြ့်အတည့်ျား သံိုျားမ   ျားကကှာျား၌ ြ တ့်မ ငနြါသည့်။ ငသျားငယ့် 

ငသှာ ငရှာဂါြ ိုျားသည့် လူသှာျားတ ိုို့အှာျား ြ တ့်ဆ ိုို့ရြ့်တနို့့် ှာျားငြ ျား သဘှာဝတရှာျားသည့် 

အ  န့်ျားအက ြ့်ခံငနရသည့်။ က ိုရ ိုန ဗ ိုင့်ျားရြ့်စ့်သည့် ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့အှာျား ြံိုစံသစ့်မ ှာျားပြေင ့် 

ရှင့်သန့်ငန  ိုင့်ရန့် အခ င ့်အငရျားငြျားလျှက့်ရှ သည့်။ ဒိုတ ယအခ က့်မှှာ သဘှာဝ ြတ့်ဝန့်ျား 

က င့်၏ ငခ မ့်ျားငပခှာက့်မှု အနတရှာယ့်က ို ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့အှာျားလံိုျား ခံစှာျားငနရပခင့်ျားပြေစ့်သည့်။ 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံသည့် ယခိုရှာစိုနှစ့်၌ ရှာသ ဥတိုငပြှာင့်ျားလွဲမှုဒဏ့် အခံရဆံိုျားငသှာ (၅) န ိုင့်ငံ 

အနက့် တစ့်န ိုင့်ငံ အပြေစ့်ြါဝင့်ငနြါသည့်။ တတ ယအခ က့်အငနနငှ ့် လူမ   ျားစို တစ့်မ   ျားနငှ ့် 

တစ့်မ   ျား ဆက့်ဆမံှု၏ အငရျားကက ျား မှုက ို ငြေှာ့်ပြငနငသှာ ကမဘှာလံိုျားဆ ိုင့်ရှာ ငတှာမ ျားငလှာင့် 

မှုပြေစ့်သည့်။ မတူက ွဲပြှာျားမှုမ ှာျား သည့် အလအှြ တရှာျားမ ှာျားပြေစ့်ငသှာ့်လည့်ျား ပမန့်မှာလမူ   ျား 

မ ှာျားသည့် လူမ   ျားငရျား က ွဲပြှာျားပခှာျားန ျားမှုက ို အဆင ့်အတန့်ျား သတ့်မှတ့်ကှာ အစ န့်ျားငရှာက့် 

စ ှာ ဆ ွဲက ိုင့် ှာျားကကသည့်။  

အဓ ြပါယ့်မွဲ ငသှာ က ွဲပြှာျားပခင့်ျားမ ှာျားသ ိုို့ ပြန့်သ ှာျားမည ့်အစှာျား ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့သည့် 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ က ွဲပြှာျားစ ှာ လိုြ့်ငဆှာင့်န ိုင့်မည့်နည့်ျား။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လူငယ့်မ ှာျားအတ က့် 

မည့်ကွဲ သ ိုို့ငသှာ အန ဂတ့်က ို လ ိုလှာျားြါသနည့်ျား။ ဆယ့်စို နစှ့်ငြါင့်ျားမ ှာျားစ ှာ အမ ငပမ၌ 

အခ င ့်အလမ့်ျားမရှ ငသှာငကကှာင ့် လူသန့်ျားငြါင့်ျားမ ှာျားစ ှာသည့် တစ့်နယ့်တစ့်ငက ျား ပြည့်ြ 

န ိုင့်ငမံ ှာျား၌ ငက ျားကျွန့်မ ှာျားအပြေစ့်  အလိုြ့်လိုြ့်က ိုင့်ငနကကရသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ တ ိုင့်ျားသူ 

ပြည့်သှာျားမ ှာျား၏ က န့်ျားမှာငရျား အက   ျားခံစှာျားခ င ့် ဂိုဏ့်သ ကခှာတ ိုို့နငှ ့် အန ဂတ့် အှာမခံ 

ခ က့်မ ှာျားက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့ အငကှာင့်ျားဆံိုျား ငြျားမည့်နည့်ျား။ မည့်ကွဲ သ ိုို့ငသှာရွဲစ မ့်ျားသတတ နငှ ့်  
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တ   င့်မှုစ မ့်ျားအှာျားမ ှာျားပြေင ့် ရ ိုငသငလျားစှာျားမှု တန့်ျားတူည မျှမှု တည့်ငင မ့်ငသှာ ကက ယ့်ဝမှုနှင ့် 

အမ ပမန့်မှာပြည့်အတ က့်  ခ ိုင့်ငမွဲ ငသှာ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားမှုက ို ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ ငတှာင့်ျားဆ ိုန ိုင့်မည့်နည့်ျား။  

 ပမန့်မှာန ိုင့်ငံက ို အ မ့်န ျားခ င့်ျား န ိုင့်ငမံ ှာျားက ဝန့်ျားရံ ှာျားကကသည့်။ ၎င့်ျားန ိုင့်ငံတ ိုို့သည့် 

ပမန့်မှာပြည့်၏ ငရွှေ၊ ကျွန့်ျား၊ ငက ှာက့်စ မ့်ျား၊ အလျံှြယ့် ငရအရင့်ျားအပမစ့်၊ ြေ က့်ဆ ျားပခင့်ျား 

မခံရငသျားငသှာ သစ့်ငတှာမ ှာျားနငှ ့် ကက ယ့်ဝမှုမ ှာျားက ို မ က့်စ က လျှက့်ရှ ၏။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ 

အခ င့်ျားခ င့်ျား တ ိုက့်ခ ိုက့်ငနကကငသှာအခါ ဤအရှာမ ှာျားက ို သတ မမူန ိုင့်ပြေစ့်ကှာ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ 

၏ ငရ၊ ငပမ၊ ငတှာ၊ ငတှာင့်မ ှာျားသည့် ြ က့်စ ျားဆံိုျားြါျားကကရ၍ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လငူယ့်မ ှာျား 

သည့် စ တ့်ကက မူျားယစ့်ငဆျား၏ စ ွဲလန့်ျားမှုသှာျားငကှာင့်မ ှာျားအပြေစ့် ြ က့်စ ျားကကရသည့်။ 

င ှာင့်ငြါင့်ျားမ ှာျားစ ှာငသှာ အမ   ျားသမ ျားငယ့်နငှ ့် အမ   ျားသှာျားငယ့်မ ှာျားသည့် အမ တ ိုင့်ျားပြည့် 

က ို စ နို့့်ခ ှာကှာ မ မ တ ိုို့၏ ဂိုဏ့်သ ကခှာနငှ ့်ဘဝမ ှာျားက ို တ ိုင့်ျားတစ့်ြါျား၌ ဆံိုျားရံှုျားနစ့်န  ငနကက 

ရသည့်။ တြေန့် ငြ ျားခွဲ ငသှာ အြတ့်က ရှာနစှ့်ခ  ငသှာ ငယ့်ရ ယ့်ငသှာ ငက ှာက့်စ မ့်ျားတ င့်ျား 

လိုြ့်သှာျားမ ှာျားသည့် ရွံှေွေ့န ံငပမစှာမ ှာျားကကှာျား၌ နစ့်ပမ  ြ့်အသက့်ဆံိုျားရံှုျား ကကရရှှာငြ ျား 

န ိုင့်ငံပခှာျားသှာျားမ ှာျားမှှာမူ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ ကက ယ့်ဝမှုမ ှာျားက ို ငြ ွေ့ြ ိုက့် ြ ိုင့်ဆ ိုင့်၍ လ တ့်ငပမှာက့် 

ငနကကငြသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့ စစ့်တ ိုက့်ငနငသှာအခါ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လူငယ့် အခ င့်ျားခ င့်ျားက ို 

ည အစ့်က ိုဟို မပမင့်ငစဘွဲ ရန့်ငင  ျားရှ သူဟို ပမင့်ငစြါသည့်။ စစ့်သည့် လငူယ့်တ ိုို့၏ 

ဘဝမ ှာျားနှင ့် ငပခ၊ လက့်၊ အဂဂါမ ှာျားက ို ြ က့်စ ျားဆံိုျားရံှုျားငစ၍ မ ခင့်မ ှာျားက ို င ိုငကက ျားငစကှာ 

ဇန ျားငယ့်မ ှာျားက ို မိုဆ ိုျားမ ဘဝမ ှာျားသ ိုို့ တ န့်ျားြ ိုို့ငြျားငနသည့်။ ဤအရှာမ ှာျား ရြ့်တနို့့်ြေ ိုို့ အခ  န့် 

က ငရှာက့်ြါငြ ။ 

 ခ ွဲပခှာျားမှုပြ လိုြ့်ငြ ျား အိုြ့်စ ိုျားငသှာစနစ့်သည့် က ိုလ ိုန စနစ့်၏ ဗ ျူဟှာ ပြေစ့်သည့်။ 

ငန က့်တစ့်ြေန့် လှည ့်ပြေှာျားပခင့်ျားက ို မခံကကရြါငစနှင ့်။ တ ိုင့်ျားပြည့်တစ့်ခို တည့်ငဆှာက့်ရန့် 

ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့သည့် မတူက ွဲပြှာျားပခင့်ျားက ို ငကကှာက့်စရှာမလ ိုြါ။ သ ိုို့ငသှာ့် ည  န ှုင့်ျားပခင့်ျား၊ အငြျား 

အယလူိုြ့်ပခင့်ျား၊ ငတ ွေ့ဆံိုငဆ ျားငန ျားပခင့်ျား တ ိုို့ပြေင ့် သင့်ကကှာျားငလ လှာမှုပြ ငြ ျား မ မ တ ိုို့၏ 

ရ ိုျားရှာဓငလ ၌ ဝမ့်ျားငပမှာက့်ငြ ှာ့်ရွှေင့်န ိုင့်ကကြါသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့သည့် အရြ့်သှာျား အစ ိုျားရက ို 
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တင့်ငပမ ှာက့်ပခင့်ျားအှာျားပြေင ့် တ ိုင့်ျားပြည့်၏ အိုြ့်ခ  ြ့်မှု အှာဏှာက ို ငရ ျားငြျားငနပခင့်ျား မဟိုတ့်ြါ 

ငလှာ။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ ငရ ျားခ ယ့်တင့်ငပမ ှာက့်မှု ြန့်ျားတ ိုင့်သည့် ဒ မ ိုကငရစ  မဟိုတ့်ြါငလှာ။ 

 ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့လက့်မှတ့်ငရျား  ိုျား ှာျားငသှာ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငရျားသငဘှာတညူ ခ က့်မ ှာျားသည့် 

က   ျားြွဲ  လ ယ့်ြါ၏။ ယင့်ျားတ ိုို့သည့် တ ိုက့်ြ ွဲမ ှာျားက ို  ငခတတရြ့်ဆ ိုင့်ျား ှာျားန ိုင့်ြါငသှာ့်လည့်ျား 

သစ့်ငတှာမ ှာျားမှှာမူ လိုယူြေ က့်ဆ ျားခံငနရဆွဲ ပြေစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ အမ ငပမမှ တန့်ြေ ိုျားရှ  

သယံဇှာတမ ှာျားသည့်  ိုတ့်ယ ူပခင့်ျားခံငနရလျှက့် အန ဂတ့်မ   ျားဆက့်မ ှာျား မံှ ခ ိုျားယူပခင့်ျား 

ခံငနရငြသည့်။ သင့်တ ိုို့၏ ငစ စြ့် ငဆ ျားငန ျားမှု မ ှာျားက ို ြ ိုမ ို၍ ငလျားနက့်စ ှာလိုြ့်ငဆှာင့် 

ရန့်လ ိုြါသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့သည့် မတရှာျားက ျူျားငက ှာ့်သူမ ှာျားကွဲ သ ိုို့ ပြ မူြါက ဆင့်ျားရွဲသှာျား 

ငက ှာမ ွဲမ ှာျား၏ အခ င ့်အငရျားက ို ကှာက ယ့်ငြျားရှာ ငရှာက့်မည့်မဟိုတ့်ြါ။ သူခ ိုျားမ ှာျားနငှ ့် 

ကိုန့်သ ယ့်ကူျားလူျားဆက့်ဆံပခင့်ျားသည့် ငသပခင့်ျားနှင ့် မ တ့်ငဆ ြေ ွဲွေ့ရှာက ငြသည့်။ မ မ တစ့်ဦျား 

တည့်ျား၏ ငကှာင့်ျားက   ျားခ မ့်ျားသှာလမ့်ျားမဟိုတ့်ဘွဲ လအူှာျားလံိုျားအက   ျားပြေစ့်ငစငသှာ ပမင ့်ပမတ့် 

ငသှာ လမ့်ျားစဉ့်အပြေစ့်က ို ငရ ျားခ ယ့်ကကြါရန့် သင့်တ ိုို့က ို ငမတတှာရြ့်ခြံါ၏။ အမှန့်တရှာျား 

ပြေင ့် သင့်တ ိုို့၏ရန့်သူမ ှာျားက ို ရင့်ဆ ိုင့်ကကြါ။ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငရျားသည့်သှာ သူတ ိုို့၏ အငကှာင့်ျား 

ဆံိုျား အက   ျားစ ျားြ ှာျားအတ က့် ပြေစ့်ငကကှာင့်ျား သူတ ိုို့က ို ယံိုကကည့် လှာငစရန့် ကက  ျားစှာျားငြျား 

ငစလ ိုြါ၏။ ငမျှှာ့်လင ့်ပခင့်ျား၌ ရင့်ျားနှ ျားပမ  ြ့်နံှငစလ ိုြါ၏။ ကြ့်ငရှာဂါငြ ျားငန က့် အန ဂတ့် 

ကမဘှာကက ျားအတ က့် ပြင့်ဆင့်ကကစ ိုို့။ မ ခင့်ကမဘှာငပမကက ျား၏ ငအှာ့်သံက ို န ျားင ှာင့်ငစ 

လ ိုြါ၏။ အခ င့်ျားခ င့်ျား ငလျားစှာျား ကကငစလ ိုြါ၏။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လငူယ့်မ ှာျားအှာျား သင့်ယမူှု၌ 

လံိုို့လ  ိုတ့်ကကရန့်၊ အှာျားငြျားကကရန့်လ ိုအြ့်ြါသည့်။ အှာရတှ ိုက့်နှင ့် ကမဘှာကက ျားသည့် 

မ   ျားဆက့်သစ့်မ ှာျားအတ က့် ပမန့်မှာန ိုင့်ငမံှ အင ှာက့်အကူပြ န ိုင့်မည ့် အရှာမ ှာျားက ို 

လ ိုအြ့်လှာငြလ မ ့်မည့်။  

ရှာစိုနှစ့်မ ှာျားစ ှာ   န့်ျားသ မ့်ျားငစှာင ့် ငရှှာက့်ခွဲ ငသှာ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ ယဉ့်ငက ျားမှု ဓငလ  

 ံိုျားစံ မ ှာျားသည့်အြေ ိုျား မပြေတ့်န ိုင့်ငသှာ ရတန မ ှာျားြင့် ပြေစ့်ြါသည့်။ ပမန့်မှာ သစ့်ငတှာ 

မ ှာျားသည့် အှာရှတ ိုက့်၏ ငလ ိုသနို့့်စင့်ငြျားငသှာ အဆိုြ့်မ ှာျားြင့်ပြေစ့်သည့်။ 

ဤသစ့်ငတှာမ ှာျားနှင ့် ရ ိုျားရှာဓငလ မ ှာျားက ို မည့်ကွဲ သ ိုို့   န့်ျားသ မ့်ျားရမည့်က ို ဌှာငနတ ိုင့်ျားရင့်ျား 
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သှာျားမ ှာျားသည့် ငကှာင့်ျားစ ှာသ ကကငြသည့်။ ပမန့်မှာန ိုင့်င၏ံ စြါျားခင့်ျားမ ှာျားသည့် 

အှာရှတ ိုက့်၏ စြါျားက  ပြေစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ လယ့်သမှာျား မ ှာျားသည့် မျှတငသှာ 

အက   ျားအပမတ့်က ို ခံစှာျားခ င ့်ရှ သူမ ှာျားပြေစ့်သည့်။ ပမန့်မှာ လူငယ့်မ ှာျားသည့် အှာဆ ယံ၏ 

ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငရျားက ို ငဆှာင့်ရ က့်ကကမည ့် အန ဂတ့် ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားပြေစ့်၍ သူတ ိုို့အှာျား 

ငကှာင့်ျားမ န့်စ ှာ ြ   ျားင ှာင့်ငြျားကကြါ။ ဗိုဒဓဘှာသှာ၊ ခရစ့်ယှာန့်ဘှာသှာ၊ အစစလှာမ့် 

ဘှာသှာ၊ ဟ နဒျူဘှာသှာ အပခှာျားငသှာဘှာသှာဝင့် ပမန့်မှာလူမ   ျားမ ှာျားနှင ့် ငဒသခံ 

တ ိုင့်ျားရင့်ျားသှာျား လူမ   ျားန ယ့်စို ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားသည့် ကမဘှာကက ျားက ကကှာျားန လ ိုငသှာ 

သတင့်ျားစကှာျားအငြေါ်တ င့် အတူတက ငန  ိုင့်န ိုင့်ကကငြသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ မရ ိုျားသှာျားမှု 

မ ှာျားက ို ခ ှာခ န ိုင့် ငြ ျား တစ့်ဦျားနငှ ့်တစ့်ဦျားအငလျားဂရိုပြ ကကကှာ အငြျားအယမူျှမျှပြေင ့် 

အန ဂတ့်ကမဘှာက ို အှာရံိုပြ မည့်ဆ ိုြါက ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငသှာ တရှာျားမျှတငသှာ လူအှာျားလံိုျား 

ြါဝင့်န ိုင့်ငသှာ ကမဘှာငလှာကကက ျားက ို တည့်ငဆှာက့် န ိုင့်မည့်ပြေစ့်သည့်။   ိုအခါ 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံသည့် တ ိုင့်ျားန ိုင့်ငံ မ သှာျားစို မ ှာျားအလယ့်၌ ဂိုဏ့်ယူဝံ ကက ှာျားြေ ယ့် အြေ ွဲွေ့ဝင့်တစ့်ဦျား 

အပြေစ့် တည့်ရှ ငနငြလ မ ့်မည့်။  

 ပမန့်မှာပြည့်သပူြည့်သှာျားမ ှာျားသည့် အဆံိုျားမရှ ငသှာစစ့်နငှ ့်   ိုက့်တန့်သူမ ှာျား 

မဟိုတ့်၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျား ငရျား နငှ ့်သှာ   ိုက့်တန့်သူမ ှာျားပြေစ့်ကကြါ၏။ တရှာျားမျှတမှု မရှ သ၍ 

ငင မ့်ျားခ မ့်ျားမှု မပြေစ့်န ိုင့်ြါ။ အမှန့်တရှာျား မရှ သ၍လည့်ျား တရှာျားမျှတပခင့်ျား ရှ မည့် မဟိုတ့်ြါ။ 

ငရ ျားငကှာက့်ြ ွဲမ ှာျားမတှဆင ့် ဒ မ ိုကငရစ  ြန့်ျားတ ိုင့်သ ိုို့ ခ  တက့်ငနငသှာ ကျွန့်ိုြ့်တ ိုို့၏ 

တ ိုင့်ျားပြည့်သည့်  ငမျှှာ့်လင ့်ပခင့်ျား ငင မ့်ျားခ မ့်ျားပခင့်ျား ကက ယ့်ဝငြါ မ ှာျားပခင့်ျား အှာရိုဏ့်ဦျားနှင ့်ပြည ့်ဝ 

ငသှာ ပမန့်မှာပြည့်သစ့်ကက ျားပြေစ့်ြါငစ။ ဤအခ င ့်အငရျားက ို ဆိုြ့်က ိုင့်အသံိုျားခ ကက ြါစ ိုို့။  

ငမတတှာပြေင ့် -  

 ပါရြာကခဆ ာရတာ့် ရ ါက့်တာဓြမသာြ   

(အဂဂမဟှာသဒဓမမငဇှာတ ကဓဇ) DPhill  

(Oxford Sayadaw)   

 ကာ နီယ့် ချာေးလ့်(စ့်)ဘ ို 

ရန့်ကိုန့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ိုင့် 

ဆရှာငတှာ့်ကက ျား 
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အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရှာင ရဝါဒဗိုဒဓသှာသန  

ပြ သကကသ ိုလ့်  

 

ဥကကဋ္ဌ၊ အှာရငှဒသလံိုျားဆ ိုင့်ရှာ 

ကက့်သလစ့်ဆရှာငတှာ့်ကက ျား မ ှာျားအြေ ွဲွေ့ခ  ြ့်။ 

နယက၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ (RfP-M)။ 

တ ွဲြေက့်ဥကကဋ္ဌ၊ အပြည့်ပြည့်ဆ ိုင့်ရှာ 

ဘှာသှာငြါင့်ျားစံို ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငရျားအြေ ွဲွေ့(RfP-

International) 
 

အဂ္ဂြဟာသ ဓြမ ရဇာတ ကဓဇ အ  င့်ဘ ဒနတ 

ပိုညာနနဒ (မန့်ဆူဆရှာငတှာ့်)  

သ ရ မဂဂလှာမန့်ဆူရှမ့်ျားငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ 

လှာျားရ ှုျားငမ  ွေ့၊ ရမှ့်ျားပြည့်နယ့်(ငပမှာက့်ြ ိုင့်ျား)။  

 

 ဆ ာရတာ့်ရဖေးလစ့်လျန့်ခ င့်ထန့်ေး 

ဥကကဋ္ဌ၊ 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံကက့်သလစ့်ဆရှာငတှာ့်ကက ျားမ ှာျား

အြေ ွဲွေ့ခ  ြ့် (CBCM)  

ကငလျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့် 
 

အ  င့်ဘနဒနတစနဒာဝ   

(န ိုင့်ငံငတှာ့်ဗဟ ိုသံဃဝန့်ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်) 

ပြင့်ပြေျူငမှာ့်ငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ ငက ှာက့်ပြေျူငမ  ွေ့၊ 

ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်။ 

 အလ့်ဟာဂ္ျ့်ခလီဖာွဟ့်ဦေးရအေးလငွ့် 

ဦျားငဆှာင့်ငဆှာ့်ဩငရျားမှျူျား 

အစစလှာမ့်ဓမမဗ မှာန့် ပမန့်မှာန ိုင့်င ံ

အပမျူငတအြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ 

(RfP-M) 

 

ဘ ိုင့်ေးပ င့်ေးြ့်ဆင့် 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံ ဆစ့်(ခ့်)ဘှာသှာဘိုန့်ျားငတှာ့်ကက ျား 

မ ှာျား၏ဥကကဋ္ဌ၊ ဆစ့်(ခ့်)ဘိုရှာျားရှ ခ ိုျားငက ှာင့်ျား၊ 

ပမစ့်ကက ျားန ျားငမ  ွေ့၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။  

 

 ဆ ာရတာ့်ဂ္ျွန့်ေးြန့်ေးဆ န့်ေးဟ  ီ

ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ CBCM 

ြိုသ မ့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့် 

ဆရှာငတှာ့် 

 

အ  င့်စနဒာဝ ာဘ ဝ သ   

(န ိုင့်ငံငတှာ့်ဗဟ ိုသံဃဝန့်ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်) 

ခင့်ဦျားငက ှာင့်ျား၊ ငခမှာသ ဝံငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ 

ပမစ့်ကက ျားန ျား၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။   

 ဦေးရကျာ့်သူ   

အကကံငြျားြိုဂဂ  လ့်၊ ပမန့်မှာန ိုင့်ငံလံိုျားဆ ိုင့်ရှာ 

ဟ နဒျူဘှာသှာငရျား ဗဟ ိုအြေ ွဲွေ့ခ  ြ့် 



 

(Statement of RfP-M)  Page 7 of 10  (Myanmar version) 
 

 

အ  င့်ဘ ဒနတအ  ယာဘ ဝ သ 

(ပမဝတ ဆရှာငတှာ့်) 

ပမဝတ မင့်ျားကက ျားငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ မနတငလျားငမ  ွေ့။ 

 

 ဆ ာရတာ့်ဂ္ျွန့်ရစာရယာဟန့် 

အင  င  အတ င့်ျားငရျားမှျူျား၊ CBCM 

ရန့်ကိုန့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ိုင့် 

လက့်င ှာက့်ဆရှာငတှာ့် 

 

အ  င့်ဘ ဒနတစ နတ တ  

(အှာရှအလင့်ျားငရှာင့်ဆရှာငတှာ့်) 

အှာရအှလင့်ျားငရှာင့်ငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ 

ပြင့်ဦျားလ င့်။ 
 

 ဆ ာရတာ့်ဘာစေီးလီယ ိုအာေးသ ိုက့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ငတှာင့်ကက ျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန 

ြ ိုင့် ဆရှာငတှာ့် 

အ  င့်ဝ ဇယ  

(ဝါငရှှာင့်ဆရှာငတှာ့်) 

ဝါငရှှာင့်ငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ ဝါငရှှာင့်ငက ျားရ ှာ၊ 

ဝ ိုင့်ျားငမှာ့်ငမ  ွေ့နယ့်၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။ 

 

 ဆ ာရတာ့်ြာကိုတင့်ဝင့်ေး 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့် 

အ  င့်နာယက  

(ငြေှာင့်ငတှာ့်ဦျားဆရှာငတှာ့်) 

ငြေှာင့်ငတှာ့်ဦျားငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ မနတငလျားငမ  ွေ့။ 
 

 ဆ ာရတာ့်အလက့်ဇနဒာေးပပ  ေးချ    

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ပြည့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့် 

ဆရှာငတှာ့် 

 

အ  င့်ဝ သို ဓ 

(ဦျားဇင့်ျားြ န့်) 

ရတန ဦျားငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ မ တထ လှာငမ  ွေ့။  

 

 ဆ ာရတာ့်ရ ြွန့်ရစာဖ ိုေးရ  

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ငမှာ့်လငမ  င့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန 

ြ ိုင့် ဆရှာငတှာ့် 
 

အ  င့်ဣနဒဝ သ 

သနတ ငပမ ဘ ိုျားဘ ှာျားဓမမရ ြ့်သှာ၊ ငက ှာက့်ပြေျူငမ  ွေ့ 

၊ ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်။ 

 ဆ ာရတာ့်ဂ္ျက့်စတင့်ေးရစာြင့်ေးသ ိုက့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM၊ ဘှာျားအံကက့်သလစ့် 

ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်ဆရှာငတှာ့် 
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အ  င့်သိုဓြမစာ  

သိုဝဏဏငဗှာဓ ငရွှေငညှာင့်ြင့်ငက ှာင့်ျားတ ိုက့်၊ 

ပမစ့်ကက ျားန ျား၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။   

 

 ဆ ာရတာ့်ဖ န့်စစ့်ရ ါ  တန့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ပမစ့်ကက ျားန ျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့် 

သှာသန ြ ိုင့်ဆရှာငတှာ့် 
 

အ  င့်ြဏ္ဍလာလကကာ  

ဒဟငတတှာြရ ယတတ စှာသင့်တ ိုက့် 

မနတငလျားငမ  ွေ့။ 

 ဖါသာ ့်ြီတာ အာေးရန ွ

က   င့်ျားတံိုကက့်သလစ့်သှာသန တှာဝန့်ခံ 

ဘိုန့်ျားငတှာ့်ကက ျား 
 

ြွြ့်သဦီေးရသာင့်ေးမြင ့် 

ငရွှေ့ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်၊ က န့်ျားြင့်သှာဗလ ၊  

ပမစ့်ကက ျားန ျားငမ  ွေ့၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။  
 

 ဆ ာရတာ့်ရ ြွန့်ဆြွ့်လွတ့်ဂ္ြ့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ဗန့်ျားငမှာ့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့် 

 

သ ကခရတာ့် ဆ ာြန့်ေးပါြာစတန့် 

အင  င  အတ င့်ျားငရျားမှျူျား 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်မ ှာျား 

ငကှာင့်စ ။ အပမ ငတအြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ 

ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ (RfP-M)  

 

 ဆ ာရတာ့်ဖ လစ့်လစပ့်ဇာရဟာင့်ေး 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

လှာျားရ ှုျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့် 
 

ရ ါက့်တာလ ထွန့်ေး  

ည  န ှုင့်ျားငရျားမှျူျား၊ ပမန့်မှာန ိုင့်ငလံံိုျားဆ ိုင့်ရှာ 

ဟ နဒျူအြေ ွဲွေ့ခ  ြ့် 

အပမ ငတအြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ 

(RfP-M) 

 

 

 

 

 ဆ ာရတာ့်လေူးချ  အေူးစ့်ဟ ယ့်ကိုန့်ေး 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ဟှာျားခါျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့် 
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ဂ္ ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်နီရကာလာ(စ့်)ြန့်ထန့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့်  

 

 ဆ ာရတာ့်လေူးကပ့်စ့်ရ ါင့်ဇယ့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

လှာျားရ ှုျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့်

လက့်င ှာက့် ဆရှာငတှာ့် 

ဂ္ ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်ရပါလ့်ဇ န့်ထ ိုေးဂ္ရ ာင့် 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ိုင့်

ဆရှာငတှာ့်  

 

 ဆ ာရတာ့်စတီေးဖင့်ေးရတျေးဖ  

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

လ   င့်ငကှာ့်ကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန 

ြ ိုင့်ဆရှာငတှာ့် 
 

ဂ္ ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်ြာတ ိုင့်ယာ(စ့်)ဦေးရ ွှေ 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ငတှာင့်ကက ျားကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားခ  ြ့်သှာသန ြ ို

င့်ဆရှာငတှာ့်  

 

 ဆ ာရတာ့်ပီတာလ  

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

 ြေယ့်ခံိုကက့်သလစ့် ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြ ိုင့် 

ဆရှာငတှာ့် 

သာသနာပ ိုင့်ချ ပ့်ကကီေးစတဗီင့်သန့်ေးမြင ့်ဦေး  

သှာသန ြ ိုင့်ခ  ြ့်ကက ျားနှင ့်ရန့်ကိုန့်သှာသန  

ြ ိုင့်ကက ျား၊ ပမန့်မှာန ိုင့်ငံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့် 

(အဂဂလ ကန့်)။  

ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန့်မှာန ိုင့်ငံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့် 

မ ှာျားငကှာင့်စ ။ 

 

 သ ကခရတာ့် ဆ ာရစာရ ွှေလင့်ေး   

ဒိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ ပမန့်မှာန ိုင့်ငံခရစ့်ယှာန့် 

အသင့်ျားငတှာ့်မ ှာျားငကှာင့်စ  

သာသနာပ ိုင့်ရ ါက့်တာဆင့်မြြူ ယ့်စ မြတ့်ရ ွှေ  

လက့်င ှာက့်သှာသန ြ ိုင့် 

ရန့်ကိုန့်သှာသန ြ ိုင့်နယ့်၊ 

ပမန့်မှာန ိုင့်ငံခရစ့်ယှာန့် အသင့်ျားငတှာ့် 

(အဂဂလ ကန့်) 

 

 ဆ ာရတာ့်အ ိုက့်ဇယ့်ဓနို 

အြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM 

ငတှာင့်ငူကက့်သလစ့်ဂ ိုဏ့်ျားအိုြ့်သှာသန  

ြ ိုင့် ဆရှာငတှာ့် 
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သ ကခရတာ့် ဆ ာဦေးရအာင့်လင့်ေး 

သင့်ျားအိုြ့်ဆရှာ 

စစ့်ငတ နစှ့်ပခင့်ျားခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်၊ 

စစ့်ငတ ငမ  ွေ့၊ ရခ ိုင့်ပြည့်နယ့်။  

 

 ဖါသာ ့်ရဂ္ျာ ဂ္ျ့်ရ ွှေထွန့်ေး 

အပမ ငတအြေ ွဲွေ့ဝင့်၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ 

(RfP-M) 
 

ဦေးမြင ့်ရဆ ွ

ဥကကဋ္ဌ၊ ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ (RfP-M) 

 

 ရ ေါ်ယဉ့်ယဉ့်ရြာ့် 

အင  င  အတ င့်ျားငရျားမှျူျား၊ 

ဘှာသှာငြါင့်ျားစံိုအမ   ျားသမ ျားမ ှာျားက န့်ယက့် 

ဥကကဋ္ဌ၊  

ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ (RfP-M) 

 

ပတ့်ထ စ့်ရအာင့်တေူး 

စ မံခ က့်မန့်ငနဂ ှာ 

ငင မ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေ ွဲွေ့ (RfP-M) 
 

 ဘာသာရပါင့်ေးစ ို အြျ   ေးသြီေးြျာေး 

ကွန့်ယက့်အဖွ ွဲ့ဝင့်ြျာေး WoFN, RfP-M 
 

  ဘာသာရပါင့်ေးစ ိုလူငယ့်ြျာေး 

ကွန့်ယက့်အဖွ ွဲ့ဝင့်ြျာေး 

IYN, RfP-M 

F 


