၂၀၂၀ပြည့်နှစ့်၊ ဇူလိုင့်လ (၁၃)ရက့်။

ဤအခွင့်အရ ေးကဆ
ို ိုပက
့် င
ို ့် အသိုေးချကကပါစို့ို

F

မြန့်ြာနိုငင
့် အတွင့်ေး အ ပ့်သာေးြျာေး၊ တင
ို ့်ေး င့်ေးသာေးြျ ေးနွယ့်စိုြျာေး၊
တပ့်ြရတာ့်နင့်လက့်နက့်ကိုင့်အဖွွဲ့အစည့်ေးြျာေး၊
နိုငင
့် ရ ေးပါတီြျာေး နင့် ဘာသာရ ေးရခါင့်ေးရဆာင့်ြျာေး
ထရပေးပိုို့ရသာ ပန့်ကကာေးစာ
ကျွန့်ိုြ့်တိုို့သည့် စစ့်ြမ
ွဲ ှာျားမှာှ ငငျားငငွေ့ြင့်ြန့်ျားငနကကငြျား ရန့်ငင ျားမ ှာျားကကှာျားမှှာ နမ့်ျားလ
လျှက့်ရငန
ှ
ကကြါသည့်။ စစ့်သည့် လူတင
ို ့်ျားကို အရှက့်ရငစြါသည့်။ အဘယ့်ငကကှာင့်
ပမန့်မှာနင
ို ့်င၏
ံ
ြဋြကခမ ှာျားအဆံိုျားမသတ့်နိုငင
့် သျားြါသနည့်ျား။ မည့်သူူ့မှှာ တှာဝန့်ရြါ
ှ
သနည့်ျား။ တစ့်ခ ွေ့ကတင
ို ့်ျားပြည့်အှာျား ကြ့်ငရှာဂါကို ရင့်ဆင
ို ့်ငပြေရှင့်ျားနိုင့်ရန့် အပြည့်အဝ
အြစ့်အခတ့်ရြ့်စင
ွဲ ရျားကို ပငင့်ျားဆန့်ငနငသှာ စစ့်မက့်ပြ ငနငသှာ တြ့်မငတှာ့်အှာျား အပြစ့်
ြေိုို့နင
ို ့်သည့်။ တစ့်ခ ွေ့က အရြ့်သှာျားအစိုျားရ၏ အှာဏှာအပြည့်အဝမရှမှု တရှာျားစရင့်ငရျား
စနစ့်၏ အှာျားနည့်ျားမှုမ ှာျားကို အပြစ့်ြေို့ိုလြ
ို ါမည့်။ တစ့်ခ ွေ့ကငက ှာက့်စမ့်ျားနင
ှ ့် မူျားယစ့်
ငဆျားဝါျားမ ှာျားပြေင့် အလန့်အမင့်ျားစျားြှာျားပြေစ့်ငနငသှာ တင
ို ့်ျားရင့်ျားသှာျားလမ
ူ ျားစို ငခါင့်ျားငဆှာင့်
မ ှာျားနင
ှ ့် စျားြှာျားငရျား အငြါင့်ျား အြါမ ှာျားကို င

ှာက့်ပြကကြါလမ့်မည့်။ တစ့်ခ ွေ့က မတရှာျား

မှုမ ှာျားကို ဆနို့့်က င့်ကနို့့်ကက့်ရန့် တနို့့်ဆတ
ို ့် ငနကကငသှာ ဘှာသှာငရျားငခါင့်ျားငဆှာင့်
မ ှာျားကို အှာျားမလို အှာျားမရ ပြေစ့်ကကြါလမ့်မည့်။
သိုို့ငသှာ့် အငရျားကကျားငသှာ အမ ျားသှာျားငရျားငကှာက့်ြွဲနင
ှ ့် ၂၁ရှာစို ြင့်လံိုညလှာခံကို
ကက တင့် ငမျှှာလ
့် ငလ
့် ျှက့် ပမန့်မှာနိုငင
့် ံ၏ အရြ့်ဘက့်၊ စစ့်ဘက့်၊ တင
ို ျား့် ရင့်ျားသှာျားမ ျားနယ့်စို
ဘှာသှာငရျားနယ့်ြယ့် အသျားသျားမှ ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားကို တစ့်ဦျားနင
ှ တ
့် စ့်ဦျား အပြန့်အလှန့်
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ငလျားစှာျားမှုပြေင့် န ျားင

ှာင့်ကကငြျား အမ ှာျားငကှာင့်ျားက ျားအတက့် ဆံျားို ပြေတ့်ခ က့် ခ မှတင
့် ြျား

နိုင့်ြါရန့် ဤြန့်ကကှာျားစှာအှာျားပြေင့် ကျွန့်ိုြ့်တို့ို ငမတတှာရြ့်ခအ
ံ ြ့်ြါသည့်။
ကမဘှာတစ့်ဝန့်ျားပြေစ့်ငြေါ်ငနငသှာ အငပခအငနသစ့်မ ှာျားနင
ှ ့် စန့်ငခေါ်မှု အသစ့်မ ှာျား
သည့် ကျွန့်ိုြ့်တို့ို အတက့် ငရွှေအခငအ
့် ငရျားတစ့်ခိုပြေစ့်ြါသည့်။ ဤအခင့်အငရျားကို အမအရ
ဆိုြ့်ကိုငအ
့် သံိုျား ပြ ြါရန့် ပမန့်မှာပြည့်သူပြည့်သှာျား အငြါင့်ျားအှာျား တက
ို ့်တန့်ျားလိုြါသည့်။
ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံသည့် ကမဘှာအကကြ့်အတည့်ျား သံိုျားမ ျားကကှာျား၌ ြတ့်မငနြါသည့်။ ငသျားငယ့်
ငသှာ ငရှာဂါြိုျားသည့် လူသှာျားတအ
ိုို့ ှာျား ြတ့်ဆိုို့ရြ့်တနို့့်
အ

ှာျားငြျား သဘှာဝတရှာျားသည့်

န့်ျားအကြ့်ခံငနရသည့်။ ကိုရိုန ဗင
ို ့်ျားရြ့်စ့်သည့် ကျွန့်ိုြတ
့် ို့အ
ို ှာျား ြံိုစံသစ့်မ ှာျားပြေင့်

ရှင့်သန့်ငန

င
ို ့်ရန့် အခင့်အငရျားငြျားလျှက့်ရသည့်
ှ
။ ဒိုတယအခ က့်မှာှ သဘှာဝ ြတ့်ဝန့်ျား

က င့်၏ ငခမ့်ျားငပခှာက့်မှု အနတရှာယ့်ကို ကျွနိုြ
့် ့်တအ
ိုို့ ှာျားလံိုျား ခံစှာျားငနရပခင့်ျားပြေစ့်သည့်။
ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံသည့် ယခိုရှာစိုနှစ့်၌ ရှာသဥတိုငပြှာင့်ျားလမ
ွဲ ှုဒဏ့် အခံရဆံျားို ငသှာ (၅) နိုငင
့် ံ
အနက့် တစ့်နိုင့်ငံ အပြေစ့်ြါဝင့်ငနြါသည့်။ တတယအခ က့်အငနနှင့် လူမ ျားစို တစ့်မ ျားနင
ှ ့်
တစ့်မ ျား ဆက့်ဆမ
ံ ှု၏ အငရျားကကျား မှုကို ငြေှာ့်ပြငနငသှာ ကမဘှာလံိုျားဆင
ို ရ
့် ှာ ငတှာများငလှာင့်
မှုပြေစ့်သည့်။ မတူကွဲပြှာျားမှုမ ှာျား သည့် အလှအြ တရှာျားမ ှာျားပြေစ့်ငသှာ့်လည့်ျား ပမန့်မှာလူမ ျား
မ ှာျားသည့် လူမ ျားငရျား ကွဲပြှာျားပခှာျားန ျားမှုကို အဆင့်အတန့်ျား သတ့်မှတက
့် ှာ အစန့်ျားငရှာက့်
စှာ ဆက
ွဲ ိုင့်

ှာျားကကသည့်။

အဓြပါယ့်မွဲငသှာ

ကွဲပြှာျားပခင့်ျားမ ှာျားသိုို့

ပြန့်သှာျားမည့်အစှာျား

ကျွနိုြ
့် ့်တိုို့သည့်

မည့်ကွဲသို့ို ကွဲပြှာျားစှာ လိုြ့်ငဆှာင့်နိုငမ
့် ည့်နည့်ျား။ ကျွနြ
့်ို ့်တိုို့၏ လူငယ့်မ ှာျားအတက့်
မည့်ကသ
ွဲ ို့င
ို သှာ အန ဂတ့်ကို လလ
ို ှာျားြါသနည့်ျား။ ဆယ့်စို နှစင
့် ြါင့်ျားမ ှာျားစှာ အမငပမ၌
အခငအ
့် လမ့်ျားမရှငသှာငကကှာင့် လူသန့်ျားငြါင့်ျားမ ှာျားစှာသည့် တစ့်နယ့်တစ့်ငက ျား ပြည့်ြ
နိုင့်ငမ
ံ ှာျား၌ ငက ျားကျွနမ
့် ှာျားအပြေစ့်

အလိုြ့်လြ
ို ့်ကိုင့်ငနကကရသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တိုို့ တင
ို ့်ျားသူ

ပြည့်သှာျားမ ှာျား၏ က န့်ျားမှာငရျား အက ျားခံစှာျားခင့် ဂိုဏ့်သကခှာတို့ိုနင
ှ ့် အန ဂတ့် အှာမခံ
ခ က့်မ ှာျားကို မည့်ကသ
ွဲ ိုို့ အငကှာင့်ျားဆံိုျား ငြျားမည့်နည့်ျား။ မည့်ကသ
ွဲ ို့ိုငသှာရွဲစမ့်ျားသတတနှင့်
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တ

င့်မှုစမ့်ျားအှာျားမ ှာျားပြေင့် ရိုငသငလျားစှာျားမှု တန့်ျားတူညမျှမှု တည့်ငငမ့်ငသှာ ကကယ့်ဝမှုနှင့်

အမပမန့်မှာပြည့်အတက့် ခိုင့်ငမွဲ ငသှာ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားမှုကို ကျွနြ
့်ို ့်တိုို့ ငတှာင့်ျားဆိုနိုငမ
့် ည့်နည့်ျား။
ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံကို အမ့်နျားခ င့်ျား နိုငင
့် မ
ံ ှာျားက ဝန့်ျားရံ

ှာျားကကသည့်။ ၎င့်ျားနင
ို ့်ငံတို့ိုသည့်

ပမန့်မှာပြည့်၏ ငရွှေ၊ ကျွန့်ျား၊ ငက ှာက့်စမ့်ျား၊ အလျှြ
ံ ယ့် ငရအရင့်ျားအပမစ့်၊ ြေ က့်ဆျားပခင့်ျား
မခံရငသျားငသှာ သစ့်ငတှာမ ှာျားနင
ှ ့် ကကယ့်ဝမှုမ ှာျားကို မ က့်စက လျှက့်ရ၏။
ှ
ကျွနြ
့်ို ့်တို့ို
အခ င့်ျားခ င့်ျား တက
ို ့်ခက
ို င
့် နကကငသှာအခါ ဤအရှာမ ှာျားကို သတမမူနင
ို ့်ပြေစ့်ကှာ ကျွနြ
့်ို ့်တို့ို
၏ ငရ၊ ငပမ၊ ငတှာ၊ ငတှာင့်မ ှာျားသည့် ြ က့်စျားဆံိုျားြါျားကကရ၍ ကျွန့်ိုြတ
့် ို့ို၏ လူငယ့်မ ှာျား
သည့်
င

စတ့်ကကမူျားယစ့်ငဆျား၏

စွဲလန့်ျားမှုသှာျားငကှာင့်မ ှာျားအပြေစ့်

ြ က့်စျားကကရသည့်။

ှာင့်ငြါင့်ျားမ ှာျားစှာငသှာ အမ ျားသများငယ့်နင
ှ ့် အမ ျားသှာျားငယ့်မ ှာျားသည့် အမတင
ို ့်ျားပြည့်

ကို စနို့့်ခှာကှာ မမတို့၏
ို ဂိုဏ့်သကခှာနှင့်ဘဝမ ှာျားကို တင
ို ့်ျားတစ့်ြါျား၌ ဆံျားို ရံှုျားနစ့်န ငနကက
ရသည့်။ တြေန့် ငြျားခွဲငသှာ အြတ့်က ရှာနှစခ
့် ငသှာ ငယ့်ရယ့်ငသှာ ငက ှာက့်စမ့်ျားတင့်ျား
လိုြ့်သှာျားမ ှာျားသည့်

ရွှေွေ့ံ နင
ံ ပမစှာမ ှာျားကကှာျား၌

နစ့်ပမ ြ့်အသက့်ဆျားိုံ ရံှုျား

ကကရရှှာငြျား

နိုင့်ငံပခှာျားသှာျားမ ှာျားမှှာမူ ကျွန့်ိုြ့်တ၏
ိုို့ ကကယ့်ဝမှုမ ှာျားကို ငြွေ့ြိုက့် ြိုင့်ဆင
ို ့်၍ လတ့်ငပမှာက့်
ငနကကငြသည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တိုို့ စစ့်တက
ို ့်ငနငသှာအခါ ကျွနြ
့်ို ့်တ၏
ိုို့ လူငယ့် အခ င့်ျားခ င့်ျားကို
ညအစ့်ကိုဟို မပမင့်ငစဘွဲ ရန့်ငင ျားရသူ
ှ ဟို ပမင့်ငစြါသည့်။ စစ့်သည့် လူငယ့်တို့ို၏
ဘဝမ ှာျားနှင့် ငပခ၊ လက့်၊ အဂဂါမ ှာျားကို ြ က့်စျားဆံိုျားရံှုျားငစ၍ မခင့်မ ှာျားကို ငိုငကကျားငစကှာ
ဇနျားငယ့်မ ှာျားကို မိုဆိုျားမ ဘဝမ ှာျားသိုို့ တန့်ျားြင
ိုို့ ြျားငနသည့်။ ဤအရှာမ ှာျား ရြ့်တနို့ြေ
့် ို့ို အခ န့်
က ငရှာက့်ြါငြ။
ခွဲပခှာျားမှုပြ လိုြ့်ငြျား အိုြစ
့် ိုျားငသှာစနစ့်သည့် ကလ
ို ိုနစနစ့်၏ ဗ ျူဟှာ ပြေစ့်သည့်။
ငန က့်တစ့်ြေန့် လှည့်ပြေှာျားပခင့်ျားကို မခံကကရြါငစနှင့်။ တင
ို ့်ျားပြည့်တစ့်ခို တည့်ငဆှာက့်ရန့်
ကျွန့်ိုြ့်တိုို့သည့် မတူကပွဲ ြှာျားပခင့်ျားကို ငကကှာက့်စရှာမလြ
ို ါ။ သို့င
ို သှာ့် ညနင
ှု ့်ျားပခင့်ျား၊ အငြျား
အယူလိုြ့်ပခင့်ျား၊ ငတွေ့ဆင
ံို ဆျားငနျားပခင့်ျား တို့ိုပြေင့် သင့်ကကှာျားငလလှာမှုပြ ငြျား မမတို့၏
ို
ရိုျားရှာဓငလ၌ ဝမ့်ျားငပမှာက့်ငြ ှာ့်ရင
ွှေ ့်နင
ို ့်ကကြါသည့်။ ကျွနြ
့်ို ့်တိုို့သည့် အရြ့်သှာျား အစိုျားရကို
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တင့်ငပမှာက့်ပခင့်ျားအှာျားပြေင့် တင
ို ့်ျားပြည့်၏ အိုြ့်ခ ြ့်မှု အှာဏှာကို ငရျားငြျားငနပခင့်ျား မဟိုတြ
့် ါ
ငလှာ။ ကျွနြ
့်ို ့်တ၏
ိုို့ ငရျားခ ယ့်တင့်ငပမှာက့်မှု ြန့်ျားတိုင့်သည့် ဒမိုကငရစ မဟိုတ့်ြါငလှာ။
ကျွန့်ိုြ့်တလ
ိုို့ က့်မှတင
့် ရျား

ိုျား

ှာျားငသှာ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငရျားသငဘှာတူညခ က့်မ ှာျားသည့်

က ျားြွဲ လယ့်ြါ၏။ ယင့်ျားတို့ိုသည့် တက
ို ့်ြမ
ွဲ ှာျားကို ငခတတရြ့်ဆင
ို ့်ျား

ှာျားနိုင့်ြါငသှာ့်လည့်ျား

သစ့်ငတှာမ ှာျားမှှာမူ လိုယူြေ က့်ဆျားခင
ံ နရဆွဲ ပြေစ့်သည့်။ ကျွနြ
့်ို ့်တ၏
ိုို့ အမငပမမှ တန့်ြေိုျားရှ
သယံဇှာတမ ှာျားသည့်

ိုတယ
့် ူ ပခင့်ျားခံငနရလျှက့် အန ဂတ့်မ ျားဆက့်မ ှာျား

မ
ံ ှ ခိုျားယူပခင့်ျား

ခံငနရငြသည့်။ သင့်တို့ို၏ ငစစြ့် ငဆျားငနျားမှု မ ှာျားကို ြမ
ို ို၍ ငလျားနက့်စှာလိုြ့်ငဆှာင့်
ရန့်လိုြါသည့်။ ကျွနြ
့်ို တ
့် ို့ိုသည့် မတရှာျားက ျူျားငက ှာ့်သူမ ှာျားကွဲသို့ို ပြ မူြါက ဆင့်ျားရွဲသှာျား
ငက ှာမွဲမ ှာျား၏ အခငအ
့် ငရျားကို ကှာကယ့်ငြျားရှာ ငရှာက့်မည့်မဟိုတ့်ြါ။ သူချားို မ ှာျားနင
ှ ့်
ကိုန့်သယ့်ကူျားလူျားဆက့်ဆံပခင့်ျားသည့် ငသပခင့်ျားနှင့် မတ့်ငဆြေွဲွေ့ရှာက ငြသည့်။ မမတစ့်ဦျား
တည့်ျား၏ ငကှာင့်ျားက ျားခ မ့်ျားသှာလမ့်ျားမဟိုတဘ
့် ွဲ လူအှာျားလံိုျားအက ျားပြေစ့်ငစငသှာ ပမင့်ပမတ့်
ငသှာ လမ့်ျားစဉ့်အပြေစ့်ကို ငရျားခ ယ့်ကကြါရန့် သင့်တိုို့ကို ငမတတှာရြ့်ခြ
ံ ါ၏။ အမှန့်တရှာျား
ပြေင့် သင့်တ၏
ိုို့ ရန့်သူမ ှာျားကို ရင့်ဆင
ို ့်ကကြါ။ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငရျားသည့်သှာ သူတိုို့၏ အငကှာင့်ျား
ဆံျားို အက ျားစျားြှာျားအတက့် ပြေစ့်ငကကှာင့်ျား သူတိုို့ကို ယံိုကကည့် လှာငစရန့် ကက ျားစှာျားငြျား
ငစလြ
ို ါ၏။ ငမျှှာလ
့် င့်ပခင့်ျား၌ ရင့်ျားနှျားပမ ြ့်နှံငစလိုြါ၏။ ကြ့်ငရှာဂါငြျားငန က့် အန ဂတ့်
ကမဘှာကကျားအတက့် ပြင့်ဆင့်ကကစို။ို့ မခင့်ကမဘှာငပမကကျား၏ ငအှာ့်သက
ံ ို န ျားင

ှာင့်ငစ

လိုြါ၏။ အခ င့်ျားခ င့်ျား ငလျားစှာျား ကကငစလြ
ို ါ၏။ ကျွန့်ိုြ့်တ၏
ိုို့ လူငယ့်မ ှာျားအှာျား သင့်ယမ
ူ ှု၌
လံိုလ
ို့

ိုတက့် ကရန့်၊ အှာျားငြျားကကရန့်လိုအြ့်ြါသည့်။ အှာရှတက
ို ့်နှင့် ကမဘှာကကျားသည့်

မ ျားဆက့်သစ့်မ ှာျားအတက့်

ပမန့်မှာနိုငင
့် မ
ံ ှ

အင

ှာက့်အကူပြ နိုငမ
့် ည့်

အရှာမ ှာျားကို

လိုအြ့်လှာငြလမမ
့် ည့်။
ရှာစိုနှစ့်မ ှာျားစှာ

န့်ျားသမ့်ျားငစှာင့် ငရှှာက့်ခငသှာ
ွဲ
ကျွန့်ိုြ့်တို့၏
ို ယဉ့်ငက ျားမှု ဓငလ

ံိုျားစံ မ ှာျားသည့်အြေိုျား မပြေတ့်နင
ို ့်ငသှာ ရတန မ ှာျားြင့် ပြေစ့်ြါသည့်။ ပမန့်မှာသစ့်ငတှာ
မ ှာျားသည့်

အှာရှတက
ို ့်၏

ငလ

ိုသနို့့်စင့်ငြျားငသှာ

ဤသစ့်ငတှာမ ှာျားနှင့် ရျားို ရှာဓငလမ ှာျားကို မည့်ကွဲသိုို့

အဆိုြမ
့် ှာျားြင့်ပြေစ့်သည့်။

န့်ျားသမ့်ျားရမည့်ကို ဌှာငနတိုင့်ျားရင့်ျား
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သှာျားမ ှာျားသည့်

ငကှာင့်ျားစှာသကကငြသည့်။

ပမန့်မှာနင
ို ့်င၏
ံ

စြါျားခင့်ျားမ ှာျားသည့်

အှာရှတက
ို ၏
့်
စြါျားက ပြေစ့်သည့်။ ကျွန့်ိုြ့်တို့၏
ို
လယ့်သမှာျား မ ှာျားသည့် မျှတငသှာ
အက ျားအပမတ့်ကို ခံစှာျားခင့်ရှသူမ ှာျားပြေစ့်သည့်။ ပမန့်မှာလူငယ့်မ ှာျားသည့် အှာဆယံ၏
ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငရျားကို ငဆှာင့်ရက့်ကကမည့် အန ဂတ့် ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားပြေစ့်၍ သူတအ
ိုို့ ှာျား
ငကှာင့်ျားမန့်စှာ ြ ျားင
ဘှာသှာ၊

ှာင့်ငြျားကကြါ။ ဗိုဒဘ
ဓ ှာသှာ၊ ခရစ့်ယှာန့်ဘှာသှာ၊ အစစလှာမ့်

ဟနဒျူဘှာသှာ

အပခှာျားငသှာဘှာသှာဝင့်

ပမန့်မှာလူမ ျားမ ှာျားနှင့်

ငဒသခံ

တင
ို ့်ျားရင့်ျားသှာျား လူမ ျားနယ့်စို ငခါင့်ျားငဆှာင့်မ ှာျားသည့် ကမဘှာကကျားက ကကှာျားန လင
ို သှာ
သတင့်ျားစကှာျားအငြေါ်တင့် အတူတကငန
မ ှာျားကို

ခှာခ နင
ို ့်

ငြျား

င
ို ့်နိုင့်ကကငြသည့်။ ကျွနိုြ
့် ့်တ၏
ိုို့ မရိုျားသှာျားမှု

တစ့်ဦျားနင
ှ ့်တစ့်ဦျားအငလျားဂရိုပြ ကကကှာ

အငြျားအယူမျှမျှပြေင့်

အန ဂတ့်ကမဘှာကို အှာရံိုပြ မည့်ဆြ
ို ါက ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငသှာ တရှာျားမျှတငသှာ လူအှာျားလံိုျား
ြါဝင့်နင
ို ့်ငသှာ

ကမဘှာငလှာကကကျားကို

တည့်ငဆှာက့်

နင
ို ့်မည့်ပြေစ့်သည့်။

ိုအခါ

ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံသည့် တင
ို ့်ျားနိုင့်ငံ မသှာျားစို မ ှာျားအလယ့်၌ ဂိုဏယ
့် ူဝံကကှာျားြေယ့် အြေွဲွေ့ဝင့်တစ့်ဦျား
အပြေစ့် တည့်ရငနငြလ
ှ
မ့်မည့်။
ပမန့်မှာပြည့်သပူ ြည့်သှာျားမ ှာျားသည့်
မဟိုတ့်၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျား ငရျား နှင့်သှာ

အဆံျားို မရှငသှာစစ့်နင
ှ ့်

ိုကတ
့် န့်သူမ ှာျား

ိုက့်တန့်သမ
ူ ှာျားပြေစ့်ကကြါ၏။ တရှာျားမျှတမှု မရှသ၍

ငငမ့်ျားခ မ့်ျားမှု မပြေစ့်နိုငြ
့် ါ။ အမှန့်တရှာျား မရှသ၍လည့်ျား တရှာျားမျှတပခင့်ျား ရှမည့် မဟိုတြ
့် ါ။
ငရျားငကှာက့်ြမ
ွဲ ှာျားမတ
ှ ဆင့် ဒမိုကငရစ ြန့်ျားတိုင့်သိုို့ ခ တက့်ငနငသှာ ကျွန့်ိုြ့်တို့၏
ို
တင
ို ့်ျားပြည့်သည့် ငမျှှာလ
့် င့်ပခင့်ျား ငငမ့်ျားခ မ့်ျားပခင့်ျား ကကယ့်ဝငြါ မ ှာျားပခင့်ျား အှာရိုဏဦ
့် ျားနှင့်ပြည့်ဝ
ငသှာ ပမန့်မှာပြည့်သစ့်ကကျားပြေစ့်ြါငစ။ ဤအခငအ
့် ငရျားကို ဆိုြ့်ကင
ို ့်အသံိုျားခ ကက ြါစိုို့။
ငမတတှာပြေင့် ပါရြာကခဆ ာရတာ့် ရ ါက့်တာဓြမသာြ

ကာ န
ီ ယ့် ချာေးလ့်(စ့်)ဘို

(အဂဂမဟှာသဒဓမင
မ ဇှာတကဓဇ) DPhill

ရန့်ကိုန့်ကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြင
ို ့်

(Oxford Sayadaw)

ဆရှာငတှာ့်ကကျား
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အပြည့်ပြည့်ဆင
ို ့်ရှာင

ရဝါဒဗိုဒဓသှာသန

ပြ သကကသိုလ့်

ဥကကဋ္ဌ၊ အှာရှငဒသလံိုျားဆင
ို ့်ရှာ
ကက့်သလစ့်ဆရှာငတှာ့်ကကျား မ ှာျားအြေွဲွေ့ခ ြ့်။
နယက၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့ (RfP-M)။
တြေ
ွဲ က့်ဥကကဋ္ဌ၊ အပြည့်ပြည့်ဆင
ို ့်ရှာ
ဘှာသှာငြါင့်ျားစံို ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငရျားအြေွဲွေ့(RfPInternational)

အဂ္ဂြဟာသ ြ
ဓ မ ရဇာတကဓဇ အ င့်ဘ န
ဒ တ

ဆ ာရတာ့်ရဖေးလစ့်လျန့်ခင့်ထန့်ေး

ပိုညာနနဒ (မန့်ဆူဆရှာငတှာ့်)

ဥကကဋ္ဌ၊

သရမဂဂလှာမန့်ဆူရမ
ှ ့်ျားငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊

ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံကက့်သလစ့်ဆရှာငတှာ့်ကကျားမ ှာျား

လှာျားရှုျားငမ ွေ့၊ ရှမ့်ျားပြည့်နယ့်(ငပမှာက့်ြင
ို ့်ျား)။

အြေွဲွေ့ခ ြ့် (CBCM)
ကငလျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်
ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ဘနဒနတစနဒာဝ

အလ့်ဟာဂ္ျ့်ခလီဖာွ ဟ့်ဦေးရအေးလွင့်

(နိုငင
့် ံငတှာ့်ဗဟိုသံဃဝန့်ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်)

ဦျားငဆှာင့်ငဆှာ့်ဩငရျားမှျူျား

ပြင့်ပြေျူငမှာ့်ငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊ ငက ှာက့်ပြေျူငမ ွေ့၊

အစစလှာမ့်ဓမမဗမှာန့် ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံ

ရခိုင့်ပြည့်နယ့်။

အပမျူငတအြေွဲွေ့ဝင့်၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့
(RfP-M)

ဘိုငေး့် ပ င့်ေးြ့်ဆင့်

ဆ ာရတာ့်ဂ္ျွန့်ေးြန့်ေးဆန့်ေးဟီ

ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံ ဆစ့်(ခ့်)ဘှာသှာဘိုနျား့် ငတှာ့်ကကျား

ဒိုတယဥကကဋ္ဌ၊ CBCM

မ ှာျား၏ဥကကဋ္ဌ၊ ဆစ့်(ခ့်)ဘိုရှာျားရခ
ှ ိုျားငက ှာင့်ျား၊

ြိုသမ့်ကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်

ပမစ့်ကကျားန ျားငမ ွေ့၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။

ဆရှာငတှာ့်

အ င့်စနဒာဝ ာဘဝသ

ဦေးရကျာ့်သူ

(နိုငင
့် ံငတှာ့်ဗဟိုသံဃဝန့်ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်)

အကကံငြျားြိုဂဂ လ့်၊ ပမန့်မှာနိုငင
့် ံလံိုျားဆင
ို ့်ရှာ

ခင့်ဦျားငက ှာင့်ျား၊ ငခမှာသဝံငက ှာင့်ျားတိုက့်၊

ဟနဒျူဘှာသှာငရျား ဗဟအ
ို ြေွဲွေ့ခ ြ့်

ပမစ့်ကကျားန ျား၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။
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အ င့်ဘ န
ဒ အ
တ
ယာဘဝသ

ဆ ာရတာ့်ဂ္ျွန့်ရစာရယာဟန့်

(ပမဝတဆရှာငတှာ့်)

အင

ပမဝတမင့်ျားကကျားငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊ မနတငလျားငမ ွေ့။

ရန့်ကိုန့်ကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြင
ို ့်

င

လက့်င

အတင့်ျားငရျားမှျူျား၊ CBCM
ှာက့်ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ဘ န
ဒ စ
တ နတတ

ဆ ာရတာ့်ဘာစီေးလီယအ
ို ာေးသိုက့်

(အှာရှအလင့်ျားငရှာင့်ဆရှာငတှာ့်)

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

အှာရှအလင့်ျားငရှာင့်ငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊

ငတှာင့်ကကျားကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားခ ြ့်သှာသန

ပြင့်ဦျားလင့်။

ြိုင့် ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ဝဇယ

ဆ ာရတာ့်ြာကိုတင့်ဝင့်ေး

(ဝါငရှှာင့်ဆရှာငတှာ့်)

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ဝါငရှှာင့်ငက ှာင့်ျားတိုက့်၊ ဝါငရှှာင့်ငက ျားရှာ၊

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြင
ို ့်

ဝိုင့်ျားငမှာ့်ငမ ွေ့နယ့်၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။

ဆရှာငတှာ့်

အ င့်နာယက

ဆ ာရတာ့်အလက့်ဇနဒာေးပပ ေးချ

(ငြေှာင့်ငတှာ့်ဦျားဆရှာငတှာ့်)

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ငြေှာင့်ငတှာ့်ဦျားငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊ မနတငလျားငမ ွေ့။

ပြည့်ကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအိုြ့်သှာသန ြင
ို ့်
ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ဝသို ဓ

ဆ ာရတာ့်ရ ြွန့်ရစာဖိုေးရ

(ဦျားဇင့်ျားြန့်)

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ရတန ဦျားငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊ မတထလှာငမ ွေ့။

ငမှာ့်လငမ င့်ကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန
ြိုင့် ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ဣနဒဝသ

ဆ ာရတာ့်ဂ္ျက့်စတင့်ေးရစာြင့်ေးသက
ို ့်

သနတ ငပမ ဘိုျားဘှာျားဓမမရြ့်သှာ၊ ငက ှာက့်ပြေျူငမ ွေ့

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM၊ ဘှာျားအံကက့်သလစ့်

၊ ရခိုင့်ပြည့်နယ့်။

ဂိုဏ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ဆ
့် ရှာငတှာ့်
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အ င့်သိုဓြမစာ

ဆ ာရတာ့်ဖ န့်စစ့်ရ ါတန့်

သိုဝဏဏငဗှာဓငရွှေငညှာင့်ြင့်ငက ှာင့်ျားတက
ို ့်၊

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ပမစ့်ကကျားန ျား၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။

ပမစ့်ကကျားန ျားကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားအြ
ို ့်
သှာသန ြင
ို ့်ဆရှာငတှာ့်

အ င့်ြဏ္ဍလာလကကာ

ဖါသာ ြ
့် ီတာ အာေးရနွ

ဒဟငတတှာြရယတတစှာသင့်တိုက့်

က င့်ျားတံိုကက့်သလစ့်သှာသန တှာဝန့်ခံ

မနတငလျားငမ ွေ့။

ဘိုနျား့် ငတှာ့်ကကျား

ြွြ့်သဦ
ီ ေးရသာင့်ေးမြင့်

ဆ ာရတာ့်ရ ြွန့်ဆြ
ွ လ
့် ွတဂ္
့် ြ့်

ငရှွေ့ငဆှာင့်ဆရှာငတှာ့်၊ ကန့်ျားြင့်သှာဗလ၊

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ပမစ့်ကကျားန ျားငမ ွေ့၊ ကခ င့်ပြည့်နယ့်။

ဗန့်ျားငမှာ့်ကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်
ဆရှာငတှာ့်

သကခရတာ့် ဆ ာြန့်ေးပါြာစတန့်

ဆ ာရတာ့်ဖလစ့်လစပ့်ဇာရဟာင့်ေး

အင

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

င

အတင့်ျားငရျားမှျူျား

ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်မ ှာျား

လှာျားရှုျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်

ငကှာင့်စ။ အပမ ငတအြေွဲွေ့ဝင့်၊

ဆရှာငတှာ့်

ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့ (RfP-M)
ရ ါက့်တာလထွန့်ေး

ဆ ာရတာ့်လေးူ ချအူေးစ့်ဟ ယ့်ကိုန့်ေး

ညနင
ှု ့်ျားငရျားမှျူျား၊ ပမန့်မှာနင
ို ့်ငလ
ံ ံိုျားဆင
ို ့်ရှာ

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ဟနဒျူအြေွဲွေ့ခ ြ့်

ဟှာျားခါျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်

အပမ ငတအြေွဲွေ့ဝင့်၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့

ဆရှာငတှာ့်

(RfP-M)
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ဂ္ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်နရ
ီ ကာလာ(စ့်)ြန့်ထန့်

ဆ ာရတာ့်လေးူ ကပ့်စ့်ရ ါင့်ဇယ့်

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြင
ို ့်

လှာျားရှုျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်

ဆရှာငတှာ့်

လက့်င

ဂ္ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်ရပါလ့်ဇန့်ထိုေးဂ္ရ ာင့်

ဆ ာရတာ့်စတီေးဖင့်ေးရတျေးဖ

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

မနတငလျားကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြင
ို ့်

လ င့်ငကှာ့်ကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန

ဆရှာငတှာ့်

ြိုင့်ဆရှာငတှာ့်

ဂ္ိုဏ့်ေးချ ပ့်ဆ ာရတာ့်ြာတင
ို ယ
့် ာ(စ့်)ဦေးရ ွှေ

ဆ ာရတာ့်ပီတာလ

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ငတှာင့်ကကျားကက့်သလစ့်ဂိုဏ့်ျားခ ြ့်သှာသန ြို

ြေယ့်ခံိုကက့်သလစ့် ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန ြင
ို ့်

င့်ဆရှာငတှာ့်

ဆရှာငတှာ့်

သာသနာပင
ို ့်ချ ပ့်ကကီေးစတီဗင့်သန့်ေးမြင့်ဦေး

သကခရတာ့် ဆ ာရစာရ ွှေလင့်ေး

သှာသန ြင
ို ့်ခ ြ့်ကကျားနင
ှ ့်ရန့်ကိုန့်သှာသန

ဒိုတယဥကကဋ္ဌ၊ ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံခရစ့်ယှာန့်

ြိုငက့် ကျား၊ ပမန့်မှာနိုငင
့် ံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်

အသင့်ျားငတှာ့်မ ှာျားငကှာင့်စ

ှာက့် ဆရှာငတှာ့်

(အဂဂလကန့်)။
ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန့်မှာနိုငင
့် ံခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်
မ ှာျားငကှာင့်စ။
သာသနာပင
ို ့်ရ ါက့်တာဆင့်မြြူ ယ့်စမြတ့်ရ ွှေ

ဆ ာရတာ့်အိုက့်ဇယ့်ဓနို

လက့်င

အြေွဲွေ့ဝင့်၊ CBCM

ှာက့်သှာသန ြင
ို ့်

ရန့်ကိုန့်သှာသန ြင
ို ့်နယ့်၊

ငတှာင့်ငူကက့်သလစ့်ဂဏ
ို ့်ျားအြ
ို ့်သှာသန

ပမန့်မှာနင
ို ့်ငံခရစ့်ယှာန့် အသင့်ျားငတှာ့်

ြိုင့် ဆရှာငတှာ့်

(အဂဂလကန့်)
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သကခရတာ့် ဆ ာဦေးရအာင့်လင့်ေး

ဖါသာ ့်ရဂ္ျာဂ္ျ့်ရ ွှေထွနေး့်

သင့်ျားအိုြဆ
့် ရှာ

အပမ ငတအြေွဲွေ့ဝင့်၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့

စစ့်ငတနှစပ့် ခင့်ျားခရစ့်ယှာန့်အသင့်ျားငတှာ့်၊

(RfP-M)

စစ့်ငတငမ ွေ့၊ ရခိုင့်ပြည့်နယ့်။
ဦေးမြင့်ရဆွ

ရ ေါ်ယဉ့်ယဉ့်ရြာ့်

ဥကကဋ္ဌ၊ ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့ (RfP-M)

အင

င

အတင့်ျားငရျားမှျူျား၊

ဘှာသှာငြါင့်ျားစံိုအမ ျားသများမ ှာျားကန့်ယက့်
ဥကကဋ္ဌ၊
ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့ (RfP-M)
ပတ့်ထ စ့်ရအာင့်တေးူ

ဘာသာရပါင့်ေးစို အြျ ေးသြီေးြျာေး

စမံခ က့်မန့်ငနဂ ှာ

ကွန့်ယက့်အဖွွဲ့ဝင့်ြျာေး WoFN, RfP-M

ငငမ့်ျားခ မ့်ျားငမတတှာအြေွဲွေ့ (RfP-M)
ဘာသာရပါင့်ေးစလ
ို ူငယ့်ြျာေး
ကွန့်ယက့်အဖွွဲ့ဝင့်ြျာေး
IYN, RfP-M
F
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