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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ

ေရရရွ္
္ ွ္္ေ
သံ ္က အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရားရမံ္ ေၾ ားၾ္ေ ္
း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ာပွကေပာညာ္မ
ု ရ
္ က
းာ္ာွႊ္
ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားက္္းာ္ား္ြဲ (၆)။

။ ေရႊေျပကမ္ာအ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာာရ ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာ္္ို႔ု
ေျပကမ္ားြဲျ မ္ာ (ဟကာ ာၿာ္ပႊ၊

မ္ာျပွ္ႊ္္)

ာ္္ညာ
္ ၾ္ႊ္ ႊ္ာ
ဤးာ္ာွႊ္္ွ္ ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ ပွကေပားက္္းာ္ာၾ္း
ု ္သုာျပပၿပစာ “းၻၾရ
္ ွ္ႀၾာ္ာအၾကား္မ
ု ာ္ ” ္အ္ ု
ျပပးုပရ
္ က္မ္ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူာ ကား္ၾ္ း္း
ု ပ္ေ္က ေညာာေးာပး
ြဲ ာ္ာွႊ္ ၾ္ာ ကာၾ္ု ေဖက္ျပးကာ္ွ္။ ဤ
းာ္ာွႊ္ ၾ္ၾ္ု ျာႊ္ာကံရပ
ု ျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ းအစးအစ္းမ
ရ ံ္ ္ဖ
ြဲ ၾ္း္သုာျပပရာွ္။ း္မ
ု ာ္ ဖႊြဲ ေညာာေးာပြဲ ျပပးုပရ
္ ္ွ္ံ ရွ္
ရ္္ ၾ္ာကရ ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္ာ္
ရ အ္ညာမ္ံ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရားရမံ္ း္ၾ္ောားာ္ာေၾ ကမ္ာညာ္မ
ု ရ
္ က ၾ္အၥရပ္ာ ကာၾ္ု ေၾ ာ
းၾ္ေႊ ျပွ္္ာ
မူ ကားကာ ္္မ္ား ၾ္းးၾ္းမ
ရ ံ္ း္္ပွကဗဟု္္
ု ျဖႊ္ို႔ေးေပာရႊ္ ျဖအ္ပ ္ွ္။

ရွ္ရ္္ ၾ္ာ ကာ
ဤအၾကား္ုမ္ာေညာာေးာပ္
ြဲ မ္ ေညာာေးာၿပစာံေႊကၾ္ ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ္ွ္ ေးကၾ္ေဖက္ျပ းေံၾကမ္ားရကာ ကာ
းရမံအ
္ ပ္း စ္ာေ္က ၎္္ုို႔၏ ဗဟု္ု္ာ ကာ၊ အ္္္ေႊ္ေေကးကာာ ကားရမ္ံ းျပပးာမူာ ကာညာ္ုမ္ရက းေျပကမ္ားးြဲာ ကားရမ္ံ
ႀၾသပေ္ႊးကး္ာ္ံာွ္။

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ။

။ းအ္ုာရဌကႊာ ကာာရ းႊ္းာ္ာာ ကာ ္္ုို႔ာဟု္္ းရပ္ဖၾ္းဖႊြဲ းအွ္ာာ ကာာရ းႊ္းာ္ာာ ကာ

ေညာာေးာာွ္ံႊွ္ာအႊအ္။

။ းုပ္အုဖႊြဲ ေညာာေးာျ မ္ာ (းၾ္ဖၾ္ရွ္ႀၾာ္ာအၾကား္ုမ္ာ)

ေညာာေးာပ္
ြဲ မ္ပ းမ္္။မူ

။ ၅ စစာ းႊွ္ာညာသုာ (း္္္ာကာ၊ း္္္ကးုပ္္ကာ၊ ေၾ ာရက္မူေၾ ာရက္ကာ)

ံၾကာွ္ံး ႊ
္ ။္

။ ၁ ႊကရစ ၅း ာ္ႊအ္

း္း
ု ပ္ေ္ကပအၥွာ္ ။

။ DVD Player ၊ ပ္ုအ္ကညာ္ု ္ အကရၾ္းႀၾစာ၊ Marker ၊ ာရ္္အုအကးုပ္းရမံ္ ေေက္ပမ္

__________________________________________________________________________________
ေညာာေးာပြဲ းအစးအစ္
း ႊ္ာ ၁။

။ ာ္္ညာ
္ ၾ္ျ မ္ာ


(၁း ာ္ႊအ္)

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ုို႔ ္္္ေရကၾ္းက္မူာ ကာ း မ္ာ မ္ာၾ္ု ာ္္္ညာၾ္
ေပာျ မ္ာျဖမ္ံ ေညာာေးာပၾ
ြဲ ္ု အ္မ္ပ ။ (္အ္စစာ မ္ာ ၎္္ုို႔၏ေႊရပ္း္ပ္အကးရမ္ံ း္ၾ္ောားာ္ာ
ေံၾကမ္ာ းုပ္မႊ္ာၾ္ု ေျပကပ ေအ။)



ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ုို႔ ္္္ေရကၾ္းက္မူာ ကာ ရမ္ားရစာအက ောာျာႊ္ာေညာာေးား္ုမ္ေံၾကမ္ာ ္္ုၾ္္ႊ္ာပ ။



စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ဤေညာာေးာပ၏
ြဲ
ရွ္ရ္္ ၾ္ာရက ေညာာေးာပၿြဲ ပစာ္ွ္ံး

ပ းမ္

ေညာာေးာ္မူာ ကာ္ွ္ းးၾ္္မ္ ေဖက္ျပးကာေ္က ရွ္ရ္္ ၾ္ာ ကား္္ုမ္ာ ္္မ္ာ
း ၾ္းးၾ္ာ ကာ ရရ္ရ္ကား္ာ္ံာွ္ဟု ရရမ္ားမ္ာေျပကညာ္ုရႊ္ ျဖအ္္ွ္။
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ


း ႊ္ာ ၂။

း္ုို႔ေႊကၾ္ ေညာာေးာပး
ြဲ အစးအစ္ၾ္ု ရရမ္ာျပပ ။

။ ပမူာေပ မ္ာအစ္ာအကာျ မ္ာ


(၁၅ ာ္ႊအ္)

ာ္္္ညာၾ္ျ မ္ာၿပစာေႊကၾ္

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္

ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ

း္ုးပ္ေ္က

္္မ္ား ၾ္ းးၾ္ာ ကာၾ္ု ပဏကာ္္ရရး
္ ္ုမ္ရႊ္ ေးကၾ္ပ ေ္ေမူ္ ညာႊ္ေ္က ောာ ႊ္ာ
ာ ကာၾ္ု ္အ္စစာ မ္ာ ောာျ မ္ာ အမူာအာ္ာေးံးက ံၾွ္ံပ ။
(ၾ) းၾ္ရ္ရ း္သုာ ေ္က အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္ာ ကားရမ္ံ ္စားရသးၾ္ရ္ရာမးေပပၚ ္မ္ံးေႊျဖမ္ံ
ေၾ ႊပ္ာမရပ
္ ္းကာ။
( ) ဤေ ္ာရ ေ္ကမ္္မူာ ကာ းဓ္ၾ ရမ္ညာ္ုမ္ရ္ွ္ံ း ၾ္း ာ
ြဲ ကာၾ းေ္္ႊွ္ာ။
(ဂ) အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္္အ္ာ ကာၾ္ု ္မ္္မူေးံးကရႊ္းရမံ္ အာ္ာ္ပ္ရႊ္ အ္္္းမ္အကာပ ္းကာ။
(းေ္္ေံၾကမ္ံ အ္္္းမ္အကာ္ႊွ္ာ၊ ္္ုို႔ာဟု္္ အ္္္ားမ္အကာ္ႊွ္ာ)
(ဃ) ေ္ကမ္္မူာ ကာ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ားရမံ္ းမ္ေမ္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာ
ာႊ္ေအရႊ္ ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ာွ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ာရ္အ
္ ု (၁)
 း ႊ္ာ (၁) ္မ္ ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ုို႔ းကေရကၾ္္မူာ ကာ္ွ္

ဤေညာာေးာပ၏
ြဲ ရွ္ရ္္ ၾ္

ာ ကားရမ္ံ ေညာာေးာပသုႊွ္ားာ္ာၾ္ု ္္ရ္ရၿပစ ျဖအ္္ွ္။
 း ႊ္ာ (၂) ၏ ရွ္ရ္္ ၾ္ာကရ ပ းမ္ေညာာေးာာွ္ံ္မူာ ကာ ္အ္စစားရမ္ံ္အ္စစာ ပ္ုာ္ု ရမ္ာရမ္ာ
းရစားရစာ ျဖအ္ေအရႊ္းရမံ္ ေညာာေးာဖးရ္္း္ုအ္္္ာ ကာ ျဖအ္ေပပၚးကေအရႊ္ း္မာညာေပာရႊ္ ျဖအ္္ွ္။
 း္ု္္ုို႔ေညာကမ္ရၾ္ျ မ္ာျဖမ္ံ ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာၾ ၎္္ုို႔ေႊို႔အစ္ေးး္ၾ္ ာွ္္ွ္ံ
္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ေႊေံၾကမ္ာၾ္ု စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ႊကားွ္း္ုမ္
ာွ္ ျဖအ္္ွ္။
 းးၾ္ပ ောာ ႊ္ာ (၄) ုၾ္ု ေညာာေးာရက္မ္ ောာ ႊ္ာ္အ္ ုောာၿပစာ္္ုမ္ာ ပ းမ္ေညာာ ေးာ္မူ
္အ္စစာ မ္ာအစ၏းေျဖာ ကာၾ္ု အကရၾ္ ပ္းႀၾစာေပပၚ္မ္ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ေရာာရ္္ရ
ပ ာွ္။ ဤးညာမ္ံ္မ္ ျပႊ္းရႊေ
္ ညာာေးာျ မ္ာ ာျပပရပ ။
း ႊ္ာ ၃။

။

“ေရႊေျပကမ္ာအ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာာရ

ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာ္္ို႔ု

ေျပကမ္ားြဲျ မ္ာ”

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္ၾ္ု ံၾွ္ံရႊမ ေးံးကျ မ္ာ
(၃း ာ္ႊအ္)


စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္

ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္ းေံၾကမ္ားရကၾ္ု းၾ စ္ာာရ

ရရမ္ာျပပ ။ း္ု္္ုို႔ ရရမ္ာျပရက ္မ္ ေးကၾ္ပ း ၾ္ာ ကာ ပ းမ္ပ ေအ။
“ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္္ွ္
ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္

္ကာရ

ပ္ုာ္ုးေးကၾ္းပသံျဖအ္

ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္း္မ္ာ

ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္၏
ေအ္ွ္ံးေံၾကမ္ားရမံ္

2

ေညာကမ္ရၾ္း ၾ္ရရေ
္ ္က
အကာႊပ္ရ္ၾၡကဖမူးသုေရား္ၾ္

းေ္ာအကာေမေ ာေမးုပ္မႊ္ာျဖမ္ံ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေ ္ သာ ကာ၏ း္ၾ္ောားာ္ာ ေၾ ကမ္ားုပ္မႊ္ာာ ကာ ္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာာႊ္းကပသုးေံၾကမ္ာ
္မ္ျပးကာျ မ္ာ ျဖအ္ပ ္ွ္။”


း္ုေႊကၾ္

ရုပ္ျာမ္္သံၾကားက္္းာ္ားအစးအစ္ၾ္ု

ံၾွ္ံရမႊေးံးကရႊ္

္္ုၾ္္ႊ္ာပ ။

ံၾွ္ံရမႊအစ္း္မ္ာ

ဖမ္ံျပၿပစာ၊

ေ္ ကးကရသုအ္ုၾ္

၎္္ုို႔ောာျာႊ္ာေညာာေးား္ုေ္က

းေံၾကမ္ားရကာ ကာၾ္ု အစ္ာအကားကာရႊ္ ္္ုၾ္္ႊ္ာပ ။


ရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္ၾ္ု

ံၾွ္ံရမႊၿပစာေႊကၾ္

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ

ံၾွ္ံရမႊ္မူ္အ္စစာ မ္ာအစၾ္ု ၎္္ုို႔၏ ာရ္္ာ္္ာရ ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကားကာ ောာျာႊ္န္၍
ာရ္္္ာ္ာ္မ္ပ ။
း ႊ္ာ ၄။

။

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္

ံၾွ္ံရႊမ ၿပစာေႊကၾ္

ေးံးကေ္ႊရ္ရ ၾ္ာ ကာၾ္ု

ေညာာေးာျ မ္ာ

(၄၅ ာ္ႊအ္)


ပးာညာသုားေႊျဖမ္ံ

ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားက္္းာ္ာၾ္ုံၾွ္ံရမႊၿပစာေႊကၾ္

ာွ္္ွ္ံ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ ာ ကာ ေးံးကရရ္ရ ြဲံၿပစာ၊ း္ု္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကားေပပၚ
ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ၏ းျာမ္ ္ေေကးကာာ ကားကာ းုပ္အုဖႊြဲ ေညာာေးာပ ။ ္စဗစးက္္းာ္ာာရ
၎္္ုို႔ ျာမ္ ြဲံံၾကာ ြဲံ ္ာရ းေပပၚ ောာ ႊ္ာ ောာျာႊ္း္ုမရ
္ ႊ္ း မ္ံးေရာေပာပ ။


ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားက္္းာ္ာ္မ္

ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကား္ၾ္

ေညာာေးာ ၾ္ာ ကာၾ္ု

ျပႊ္းွ္ေညာာေးား္မ
ု ္ရႊ္

အႊအ္္ၾ

းေရာႀၾစာေ္က

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ္ု

းေးကၾ္းပသံျဖအ္ေအာွ္ံ း ၾ္ာ ကာၾ္ု ေးကၾ္္မ္ ေဖက္ျပးကာပ ္ွ္။


ပ းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ၏

းရပ္ေ ္းရမ္ံ

း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ာ

း္ုးပ္ ၾ္ၾ္ုး္ုၾ္န္၍

ေညာာေးာာမးပ္ုမ္ားကားသုာ ္္ုို႔ာဟု္္ း ္ပႊၾ္ု ေရာ ္္ေညာာေးား္ုမ္ပ ္ွ္။ း္ုမ္ာဖႊြဲ ေညာာေးာာမ
ၾ္ု းေးကၾ္းၾမူျဖအ္ေအရႊ္ ောာ ႊ္ာာ ကာၾ္ု း္သုာျပပး္ုမ္ပ ္ွ္။ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္
“ေႊကၾ္ညာၾ္္ြဲ (၁) ေညာာေးာ ၾ္ာရ္္အုပုအ
သ သ” ၾ္ု္သုာန္၍ ေညာာေးာ ၾ္ာ ကာၾ္ု ာရ္္္ာ္ာ္မ္ပ ။
းပ္မ
ု ာ္ (၁)။

။ အကာႊပ္ရၾ
္ ၡကဖမူးုရ
သ ႊ္ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကာရ ေးရၾကားအ္ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာအႊအ္္ို႔္ု ေျပကမ္ားြဲျ မ္ာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
ျာမ္ံာကာေ္ကမ္္ႊ္ာ ႊၾ္ရမ
္မ ာ္ ပ္ မ္ံးာ
ရ ာ္ အ္ႊေ
္ ပၚာမးၾြဲအာ္ာ
အ္ာာ္ ွ္ပႊေ္ကမ္္ႊ္ာ ေးၾႀၾာ္ာ
(၁) ျာႊ္ာကး္ုမ္မသ းျ ကားရပ္ေ ္ာ ကားရမ္ံ ာ္မူေြဲ

မ္ာ္္ို႔ရ
ု ႊြဲ ဌကေႊးာ္ာ

မ္ာ္္ို႔ရ
ု ႊြဲ ေ္ကမ္္ကအ ႊ္ာ

မ္ာျပွ္ႊ္္္ွ္ အကာႊပ္ရ္ၾၡကဖမူးသုာမး္ၾ္

းေ္္ံေံၾကမ္ံ အ္ႊ္ေ ပၚာမ္အ္ရပ္းျဖအ္ ရ္ရေႊပ ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ (၁) ေ္ကမ္္ႊ္ာာ ကားရမ္ံ းရ ္ပေျာရကမ္ာ ကာ ေပ ာ ကာန္၍

ေျာျပႊ္ႊွ္ာပ ာျ မ္ာ၊ (၂) အ္ုၾ္ပ ္ပာေျာႊွ္ာပ ၿပစာ ရက္စစ္ုျပမ္ားႊ္ေ္က းရပ္ေ ္ျဖအ္ျ မ္ာ၊
(၃) းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္္္ေရာ ၾ္ ြဲၿပစာ၊ ္အ္ေႊရကးရမံ္
္ အ္ေႊရက ၾုႊ္္္္ာမ ၾ္ ြဲျ မ္ာ။
(၂) ာ္ရ္ုာဖးက ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကေံၾကမ္ံ ျဖအ္ေပပၚးကေ္က း ၾ္း ြဲာ ကာၾ းေ္္ႊွ္ာ။
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စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ ာ္ရ္ုာဖးက ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္က အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာ

ေံၾကမ္ံ (၁) းရအ္အစ္ ္အ္ေ္ကာ ကာၾ္ု

ု္္ၿပစာ ာစာရ္မႊန္၍ ေ္ကမ္္ကး္အ္ ေဖက္းု္္ျ မ္ာၾ္ု

ေႊရကးးရသျပပးုပ္ံၾ္ျဖမ္ံ ္အ္ေ္ကျပပႊ္ာ္ွ္ာျ မ္ာ၊ (၂) ေႊကၾ္ညာၾ္္း
ြဲ ျဖအ္ ရက္စစ္ု
ေျပကမ္ားြဲျ မ္ားရမံ္ ေျာၿပ္ပျ မ္ာ၊ (၃) အ္ုၾ္ မ္ာေႊရကာ ကာ ္ေျဖာေျဖာေးားကျ မ္ာ။
(၃) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာႊွ္ာအႊအ္္္ုို႔ ေျပကမ္ားြဲၾ မ္ံ္သုာျ မ္ား္ုမ္ရႊ္ ာွ္္ွ္ံးရကာ ကာ း္ုးပ္
ၿပစာ၊ ာွ္ၾြဲံ္္ုို႔ရရ္ရး္ုမ္္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ (၁) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ ္ုမ္ေဖက္ေညာကမ္ရႊ္ ၾုႊ္ၾ

အရ္္္ရရ္
္ ျဖမ္ံ းရမ္ားးရစားု္းပ္ျ မ္ာ၊ (၂) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာာ ကာ္ွ္ းၿာြဲ္ာ္ာအ္ုၾ္ မ္ာ
ာ ကာ ျဖအ္္ျဖမ္ံ အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္ာ ကာ၊ ေရးရမ္ံေျာညာစးကး္ႊ္ာ္္ာ္ာ္ွ္ံ ႊွ္ာအႊအ္ာ ကာ း္ုးပ္
္ွ္။ (၃) းးၾ္ပ း္ုးပ္ ၾ္ာ ကား္ၾ္ းေ္ာအကာေ ာေမ းအစးအစ္ာ ကားရမံ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာ
ႊွ္ာပွကာ ကာ ပသံပ္ုာျ မ္ာၾ္ု းအ္ုာရာဟု္္ေ္က းဖႊြဲ းအွ္ာာ ကာျဖအ္္ွ္ံ GRET Myanmar
းရမံ္ CORAD ္္ုို႔ာရ ၾမူွစပသံပ္ုား ၾ္ ရ္ရ္ွ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၂)။

။ ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာအႊအ္ေံၾကမ္ံ ျဖအ္ေပပၚးကေ္က းေျပကမ္ားးြဲာ ကာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကညာ္ု ေ္ကၿပပႊ္ား္ို႔ေ
ု ္ကမ္ၿပ္ပ ၾုႊာ္ ျာမ္ံး္္္ကၾ္ု ေဖက္း္
ု ဖ
္ ို႔း
္ု ္ု
ႊွ္ာပွကာ ကာ ္မ္္ာ
မူ ္
ရ း
္ ကာ းမူာအ
မ ာစ ပကာ ္္ာု ္ၾ္္းကာ
(၁) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာာ ကာ ေဖက္ေညာကမ္ာမေံၾကမ္ာ ာွ္ၾ္
ြဲံ ္ုို႔ းေျပကမ္ားးြဲာ ကာ ရ္ရးက္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု
ျဖအ္ေ္ကေံၾကမ္ံ

္အ္ေ္ကျပပႊ္ာ္စာာမၾ္ု

။(၁) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာာ ကာ္ွ္ း္ွ္္ၾ
္္္ကအက

ေး ကံ း္ုမ္ျ မ္ာ၊

(၂)

ေ္ကမ္္ႊ္ာ

ေ္ကမ္ေအကမ္ာာ ကာ ေပ ာ ကာေ္က ေ ္း္ၾ္ း္မ္ံေးရ က္ညာသုာ အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာျဖအ္ျ မ္ာ၊ (၃)
အကာႊပ္ရ္ၾၡကဖမူးုာ
သ မၾ္ု ပ္ုန္၍းေးကၾ္းပသံျဖအ္ျ မ္ာ၊ (၄) ေျားရမ္ံေရ အစာသ ႊ္ို႔ ာ
ြဲ မၾ္ု ပ္ုာ္ုေၾကမ္ာာႊ္
အက းုပ္ေညာကမ္း္ုမျ္ မ္ာ။
(၂) ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာ္အ္ ုၾ္ု ေဖက္ေညာကမ္ရက္မ္ း္ုးပ္ ၾ္ာ ကာၾ းေ္္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ (၁)

ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာေဖက္ေညာကမ္း္ုမ္ေ္က

ေ္ကမ္ေအကမ္ာညာမ္ေျ ေး က္ းႊ္ာံး
္ ျာမ္ံရ္ရရျ မ္ာ၊ (၂) ေးရၾကားအ္းၾၾ္ာ ကာ ေဖက္္ွ္ံ
း

ေျာညာစးကာပ ၾ္အစာရႊ္ းေပပၚ္သေျာညာစးကၾ္ု ္စာျ မ္ာဖ္္ရျ မ္ာ၊ (၃) း္အ္ေဖက္းု္္

းကာေ္က ေးရၾကားအ္အ္ုၾ္ မ္ာ၏ ေျာညာစးကေၾကမ္ားကေအရႊ္ ပြဲးာ ပ္ ား္္းမ္ းပမ္ာ ကာၾ္ု
ပးာညာသုာ အ္ုၾ္ပ ္ပာရႊ္း္ုးပ္ျ မ္ာ၊ (၄) ရက္စးး္ုၾ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာ္ွ္ံ္စားရသးံၾမ္ားၾ ႊ္ာ ကာၾ္ု
္အ္အ္ာ္ာေျာံ္းက (Green Manure) းုပ္ျ မ္ာျဖမ္ံ ေျာညာစးကးရွ္းေ္ာ း္ႊ္ာ္္ာ္ာျ မ္ာ။
းပ္မ
ု ာ္ (၃)။

။ းေ္ာအကာေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာျဖမ္ံ း္ၾ္ောားာ္ာေၾ ကမ္ားုပမ
္ ႊ္ာ း မ္ံးးာ္ာာ ကာ ဖႊ္္ာစ ေပာျ မ္ာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
းာ္ာအကဖမူးုသ ေးရၾကားအ္ပုသ ႊွ္ာပွက ္မူံၾၾုႊ္
းးုပး
္ ၾ္မ
ု ္
္ ာ္ု ပကာ းမ္ေမာ ကာ ေ ာေမရြဲႊးမ္းကာ
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(၁)

မ္ာျပွ္ႊွ္္မ္ GRET Myanmar ာရ းေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊ္ာၾ္ု ာွ္္ွ္ံး ္ႊၾ
္
အ္မ္ ြဲံၿပစာ ာွ္ၾြဲံ္္ုို႔ ဖသႊၿဖ္ပား ၾ္ ရ္ရ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ (၁) ၁၉၉၈ ုးရအ္္မ္

မ္ာျပွ္ႊ္္ရ္ရ ေၾ ာရကာ ကာ

္မ္ GRET Myanmar းေ္ာအကာေ ာေမးအစးအစ္ၾ္ု အ္မ္ျ မ္ာ၊ (၂) းမူ မ ာစစာၾ္ု းဖႊြဲ
္အ္ဖႊြဲ ဖႊြဲ န္၍ းျပႊ္းးရႊ္းကာ သရ္ွ္ံ း္ုမ္ာႀၾစာ ပပ္အႊအ္ျဖမ္ံ ေမေ ာျ မ္ာ၊ (၃) ္ မ္ၾ း္ာ္
ေးကမ္အု ္အ္အုးရ မ္ ၾ ပ္ေမ (၅းးး) းမႊ္ာေ ာရကာရ၊ ္ ုး

(၁၆းးးး - ၂းးးးး)

းံၾကာ ္္ုာ္ၾ္ေ ာေပား္ုမ္ျ မ္ာ၊ (၄) းေ္ာအကာအစာပကာေရားုပ္မႊ္ာ းမူေးကမ္ မ္္မူာ ကာၾ္ု
ၾ ပ္ေမ (၆) ္္ႊ္ာာရ (၁း) ္္ႊ္ားး္ းု္္ေ ာေပာျ မ္ာ၊ (၅) ေ ာေမအစာသ ႊ္ို႔ ေ
ြဲ ရာေၾက္ာ္စ
ၾ္ု ေၾ ာရကးညာမ္ံဖႊြဲ အွ္ာန္၍ ေမေ ာျ မ္ားရမံ္ ျပႊ္ညာပ္ေမာ ကာၾ္ု ္ကးႊ္္မူေၾကၾ္ သျ မ္ာ။
(၂) းေ္ာအကာ ေ ာေမးအစးအစ္ၾ

မ္ာျပွ္ႊ္္ ေၾ ာရကာ ကာရ္ရ ာ္္ကာအုာ ကာၾ္ု ာွ္ၾြဲံ္္ုို႔

းေးကၾ္းၾမူေပား ၾ္ ရ္ရ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု

။ (၁) းေ္ာအကာေ ာေမးအစးအစ္္ွ္ ညာမ္ာရြဲ

ေ္ကာ္္ကာအုာ ကားရမ္ံ ေၾ ာရကာ ကား္ၾ္ ဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ေရာ းာ္ာအ ျဖအ္ျ မ္ာ၊ (၂) းညာမ္ာရြဲ
ညာသုာာ္္ကာအုာ ကား္ၾ္ ပ္ုန္၍း္ေရကၾ္ာမရရျ္ မ္ာ (၃) းာ ္ပာ္ာစာာ ကား္ၾ္ းာ ကာညာသုာ းးုပ္
းၾ္ုမ္ရရ္ရေအျ မ္ာ၊ (၄) အ္ုၾ္ပ ္ပာေရားရမံ္
္ ဖ
ြဲ ၾ္န္၍ ောာျာ ေရာ၊ းေ္ာအကာ ၾုႊ္ေရကမ္ာၾုႊ္း္္
ျ မ္ားရမံ္ း္ာ္းေျ ျပပ ၾုႊ္အသုညာ္ုမ္ာ ကာ ဖမ္ံးရအ္း္ုမ္းကျ မ္ာေံၾကမ္ံ းမ္ေမ္္ုာပကားကျ မ္ာ။

းပ္မ
ု ာ္ (၄)။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္းအ္ာု ရ၏ ျပွ္ႊ္္ဖႊသ ၿဖ္ပာ္္ာု ္ၾ္ေရာ ႀၾ္ပာပာ္ာေႊာမာ ကာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
းာ ပ္ ာ္ာစာာ ကာ ပ းမ္ေး း္ာေ
္ းကမ္အး
ု မ္ေမ ဖမူးုေ
သ ပ
ေျာညာစးကႊြဲို႔းႊ္ာၾ မ္ေျာ း္ႊာ္ ္္ာာ္ အ္ို႔ေ
ု း အ္ာာ္ းႊ္ား္ို႔အ
ု ေ
္ု ျပ

(၁)

မ္ာ္္ို႔ေ
ု ျာ

မ္ာျပွ္ႊ္္ ဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ရႊ္ ျပွ္ႊွ္းအ္ုာရး္ၾ္ းဓ္ၾအ္ႊ္ေ ပၚာမာ ကာၾ းေ္္
ႊွ္ာ။

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္္္ေရာ ္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာာႊ္ေးကမ္
ေညာကမ္ရၾ္ရႊ္၊

(၂)

အ္ုၾ္ပ ္ပာေျာ

အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာပွကာပ္ုာ္ုရ္မူျဖႊ္ို႔ာျဖ ာရႊ္ာ ၄၄)

ာ ကာပ္ုာ္ုေဖက္းု္္ရႊ္
အ္ုၾ္ပ ္ပာောာျာ ေရာၾရ္မ္

(၃)

ေ ္္ာစ

ျပွ္္မ္ာျပွ္ပ

ရမ္ားရစာၿာပပ္းာ
ရသ မာ ကာ ပ္ုာ္ုဖ္္္ေ ပၚရႊ္။
(၂) ျပွ္ႊ္္းအ္ုာရ၏ အကာႊပ္ရ္ၾၡကဖမူးသုေရားရမံ္ းမ္ေမ္္ုာပကာေရာ ာဟကဗ ဟကၾ းေ္္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။
ေဖက္းု္္ရႊ္ ၂း၁၆ - ၂း၁၇

(၁)

အ္ုၾ္ပ ္ပာေျားႊွ္ာညာသုာေ ္ာ ကာ္မ္

အ္ုၾ္ပ ္ပာေျာ

ုးရအ္း္မ္ ဧၾ (၅၆း) ရကးကာျ မ္ာ၊ (၂) ပးးစေျာျပမ္းမ
ရ ံ္ ရက္စ

စ္ုးေျ းေႊးရ းၾ္ဖၾ္ၾြဲံ္္ုို႔ းရအ္ရရွ္္စားရသအ္ုၾ္ပ ္ပား္ုမ္္ွ္ံေ ္ာ ကာ္မ္ းၾ္ဖၾ္အ္ုၾ္
ပ ္ပာျ မ္ာၾ္ု းကာေပာျ မ္ာျဖမ္ံ းမ္ေမ္္ုာပကာေအၿပစာ၊ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္က ု္္ျ မ္ာၾ္ု ေး ကံ ျ မ္ာ။
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းပ္မ
ု ာ္ ၅။

။ ေညာာေးာပ၏
ြဲ းၾ ပ္ ာ္ၾ္ေရကၾ္ာၾ
မ ္ု ္သုာ္ပ္ေးံးကျ မ္ာ


(၁း ာ္ႊအ္)

ဤေညာာေးာပြဲ ာၿပစာညာသုာာစ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္ ေညာာေးာပး
ြဲ ေံၾကမ္ားရကးေပပၚ ပ းမ္
ေညာာေးာ ္မူာ ကာ၏ းျပပးာမူ ္ေေကးကာ ာွ္ၾြဲံ္္ုို႔ရ္ရပုၾ
သ ္ု ေးကၾ္ပ ောာ ႊ္ာာ ကာ ောာျာႊ္ာန္၍
းၾြဲျဖ္္ ေးံးကရႊ္ ျဖအ္္ွ္။


ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္ၾ္ု ံၾွ္ံရမႊျ မ္ာျဖမ္ံ ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ
ရရ္ရ ြဲံပ ္ႊွ္ာ။ း္ု္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ္ွ္ ္မ္ံး္ၾ္ း္သုားမ္ပ ္းကာ။
းေ္္ ေံၾကမ္ံႊွ္ာ။



္မ္၏ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ာာ ကာ ပ္ုာ္ု္္ုာ္္္ ေၾကမ္ာာႊ္ေရား္ၾ္ းျ ကာ
ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ပ ္ႊွ္ာ။



ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္္မ္

ပ းမ္ေ္က

း္မူးညားရမံ္

ႊွ္ာအႊအ္္အ္ ု ုၾ္ု

ေျပကမ္ားြဲၾ မ္ံ္သုာ ရႊ္ ရ္ရပ ္းကာ။ းေံၾကမ္ာရမ္ာၾ္ု ရရမ္ားမ္ာျပပ ။


ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္္မ္

ပ းမ္ေ္က

း္မူးညားရမံ္

ႊွ္ာအႊအ္္အ္ ု ုၾ္ု

ေျပကမ္ားြဲၾ မ္ံ္သုာ ရႊ္ ာွ္္ွ္ံ း္ကားညာစား ၾ္း ြဲာ ကာ ရ္ရပ ္းြဲ။


ဤရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစးအစ္္မ္

ပ းမ္ေ္က

း္မူးညားရမံ္

ႊွ္ာအႊအ္္အ္ ု ုၾ္ု

ေျပကမ္ားြဲၾ မ္ံ္သုာ ရႊ္ ္မ္ံၾ္ု းေးကၾ္းပသံျဖအ္ေအာွ္ံ းရကေ္ၾ းေ္္ႊွ္ာ။


ေ ္ သျပွ္္မူာ ကာ္ွ္ ၎္္ုို႔း္ုးပ္ေ္က ္္မ္ား ၾ္းးၾ္ာ ကာ ညာၾ္းၾ္ရရ္ရေအ
ရႊ္ းးၾ္ပ ောာ ႊ္ာာ ကာ၏ းေျဖာ ကာၾ္ု းျ ကာပွကေပားုပ္မႊ္ာာ ကား္ၾ္ ျပႊ္းွ္
း္သုာ း္ုမ္ရႊ္ ာရ္္္ာ္ားကာရ္ရပ ။

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ာရ္အ
္ ု (၂)
ရုပ္ျာမ္္သံၾကားအစအစ္္အ္ ုၾ္ု

း္သုာျပပန္၍

အၾကား္ုမ္ာေညာာေးာပ္
ြဲ အ္ ု

ျပမ္ညာမ္ရက္မ္

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ ္မူ္ွ္ ေးကၾ္ပ ္္ုို႔ၾ္ု ႀၾ္ပ္မ္ ျပမ္ညာမ္းကာရႊ္ း္ုးပ္္ွ္။


ရုပ္ျာမ္္သံၾကာ

းအစးအစ္ပ

ႊကာေးကမ္္မူးုပ္အုၾ္ု

ႀၾ္ပ္မ္

းေံၾကမ္ားရကး္ၾ္
အုအွ္ားကာၿပစာ၊

္မ္ံေးရ က္ေ္က္

ေညာာေးာပာ
ြဲ ္္ုမ္ာစ

၎္္ုို႔းကာ

ႀၾ္ပ္မ္းေံၾကမ္ာံၾကားကာရႊ္။


းၾ္္န္၍ ႊကာေးကမ္္မူးုပ္အု္ွ္ ္္ုမ္ာရမ္ာ္ကာာ ကာျဖအ္ၿပစာ စစေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္
ေ ္ေက္ကအၾကာၾ္ု

ာေျပကး္ုမ္ပ ၾ

ေ ္ သေက္ကအၾကာ

ေျပကညာ္ုး္ုမ္္မူ္အ္စစာၾ္ု

ေက္ကျပႊ္ေပာရႊ္ ႀၾ္ပ္မ္ျပမ္ညာမ္ းကာပ ။


ႊကာေးကမ္္မူာ ကာ းး္္္ၾမူးကေရကၾ္း္ုမ္္ွ္ံ းညာမ္ေျပေ္ကေႊရက္မ္ းုပ္ေညာကမ္
ရႊ္ ညာသုာျဖ္္ပ ။



ေညာာေးာပ္
ြဲ မ္ း္သုာျပပာွ္ံ ပအၥွ္ာာ ကာ (စပာက - TV ၊ DVD ျပအၾ္) ေညာာေးာပြဲ ၾ မ္ာပ
္ွ္ံေႊရက္မ္ ရရ္ရး္ုမ္ျ မ္ာရ္ရာရ္ရးရမံ္ ာရရ္ရး္ုမ္ပ ၾ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူာရ ၎းရမံး
္ ္မူ္ၾ
္မူေညာကမ္ းကရႊ္ ျဖအ္္ွ္။



ေညာာေးာ ၾ္ာ ကာၾ္ု ာရ္္္ာ္ာ္မ္း္ုမ္ရႊ္းမ
ရ ံ္ းႊကဂ္္ေညာာေးာပာ
ြဲ ကား္ၾ္ ပ္ုာ္ုေၾကမ္ာ
ာႊ္အက ေညာကမ္ရၾ္း္ုမ္ရႊ္ း္သဖာ္ာအၾ္ ္္ုို႔ာဟု္္ ာရ္္အုအကးုပ္ျဖမ္ံ ာရ္္္ာ္ာ္မ္ရႊ္
း္ုးပ္္ွ္။
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စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ရွ္ွႊ္ာ ၾ္
ေရႊေျပကမ္ာအ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာာရ ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာ္္ို႔ု ေျပကမ္ားြဲျ မ္ာ (ဟကာ ာၿာ္ပႊ၊
မ္္း
မူ ကး္္ (္မ္ညာၾ္္)မူ ။

မ္ာျပွ္ႊ္္)

။ ရုပ္ျာမ္္သံၾကာပရ္္္္္္ာ ကာ ာဂၤးကပ ရရမ္။ ၾ ာ း ုေရကၾ္ရ္ရေႊ္ကၾ

ေ္ကံ ၾုႊ္ာျာမ္ံေ္ကမ္ေအကမ္ာေ္ေပ ာ ကာ္ြဲံ

မ္ာျပွ္ႊ္္ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္ာရကပြဲ ျဖအ္ပ ္္္။

မ္ာျပွ္ႊ္္း္မ္ာ

ေ ္္မ္ာအကာႊပ္ရ္ၾၡကဖမူးသုဖို႔း
္ု ္ၾ္ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကအ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ားအကာ ေ ္္ာရစေ္ကမ္ေအကမ္ာ အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာ
အႊအ္ၾ္ု း္သုာျပပၿပစာေ္ကံ အ္ုၾ္ပ ္ပားု္္းုပ္ဖ္ုို႔း္ၾ္ း္ုမမ
္ သေ္က္ရြဲႊးၾမူးွစေ္၊ ာ္္ကာအု းမ္ေမ္္ုာပကာေရာႊြဲို႔
းရမ္ားးရစာ္္ုာပကာေရား္ၾ္ ေ ္္မ္ားဖႊြဲ းအွ္ာ၊ း္ုမ္မ္
သ ၾကးဖႊြဲ းအွ္ာေ္ရြဲႊ းၾမူးွစႊြဲို႔

မ္ာျပွ္ႊ္္

ဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ဖ္ုို႔း္ၾ္ ႀၾ္ပာပာ္ာေညာကမ္ရၾ္ေႊ္ြဲံ းေံၾကမ္ားရကေ္ၾ္ု ရ္ုၾ္ၾမူာ္မ္ညာၾ္ေပာ္ကာာရကပြဲ ျဖအ္ပ
္္္ရရမ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၁) အကာႊပ္ရၾ
္ ၡကဖမူးုရ
သ ႊ္ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကာရ ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာအႊအ္္ို႔္ု ေျပကမ္ားြဲျ မ္ာ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု (္္မ္ာေးကၾ္)။

။ ျာႊ္ာကံရုပျ္ ာမ္္သံၾကာပရ္္္္ာ ကာာဂၤးကပ မ္ဗ ကာ။ ျာမ္ံာကာ္ြဲံ ေ္ကမ္ၾုႊ္ာ

ေ္ကမ္္ႊ္ာေ္ ္ွ္ရရ္ျပစာ္အ္ေႊရကႊြဲႊ္အ္ေႊရက္ကားကဖ္ုႊ
းႊွ္ာညာသုာ

ျပွ္ႊ္္္ ု

ျဖအ္ပ ္္္။

ၾ္ ြဲ္ံြဲ

မ္ာျပွ္ႊ္္ဟက ျာႊ္ာကးု္မ္မသာရကာ ဖသႊျဖ္ပာာမ

စေ ္ဟကးမူစစာေရႊွ္ာပ ာျပစာ

ေ္ကမ္ေအကမ္ာာေ္ာရက္က ေၾ ာရက္ွ္ေညာကၾ္ၾက ေႊး္ုမ္ံၾပ ္္္။

ေၾ ာရကးာ ကာအုဟက

ၾုႊ္ာျာမ္ံ

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရကရရ္
္ ြဲံ ေၾ ာရကးာ ကာအုဟက

အကာႊပ္ရ္ၾၡကာ ဖမူးုာ
သ မရရရ္ဖ္ုႊ ေ ္ သေ္း္ၾ္ အ္ႊ္ေ ပၚာမ္အ္ရပ္ျဖအ္ေႊပ ္္္။ ဟကာ ာျာ္ပႊႊ္္ း္မ္ာာရကရရ္္ြဲံ
ၽႊ္ၾ ပသာေၾ ာရကာ ာရကေ္ကံ

စအ္ႊ္ေ ပၚာမေ္ၾ္ု ေၾ က္းကား္ုမ္ဖို႔္ု း မ္ံးးာ္ာ္အ္ ုရရရ္းကာပ ္္္။

ဟကာ ာ းေျ အ္ုၾ္ ျပမ္္အ္းမူာမၾမူွစာမ းဖႊြဲ းအွ္ာ ္အ္ ုျဖအ္္ြဲံ GRET Myanmar
းုပ္မႊ္ာၾ

ေ ္ သးဖႊြဲ ာ

းႊ္ ြဲံ္ံ္
ြဲ သုားရအ္ေးကၾ္

းအွ္ာ္အ္ ုျဖအ္္ြဲံ
ၾ္ွ္ာၾ

CORAD

ႊြဲႊပမူာေပ မ္ာျပစာ

္မူ္ု္ို႔ေၾ ာရကာရက

ၾေ္ကံ

မ္ားေ္ာအကာေ ာေမ

ေညာကမ္ရၾ္ာမေ္

ျဖအ္ပ ္္္။

အ္ုၾ္ပ ပ္ာေရာႊြဲို႔ပ္္္ၾ္္ြဲံ

ႊွ္ာပွက

ၾမူွစာမေ္ရရရ္းကျ မ္ာပြဲ ျဖအ္ပ ္္္။ းၾ္ရရ္ ေ ္ သာ ကာ းုုပ္ၾ္ုမ္ေႊ္ြဲံ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ၾေႊ ေ ္္ာစ
ေ္ကမ္ေအကမ္ာ း္္္ကအႊအ္ၾ္ုေျပကမ္ားြဲးုပ္ ၾု္မ္း္ုမ္ဖ္ုႊ ႊွ္ာပွကေပာ ေညာကမ္ရၾ္ေႊျ မ္ာ ျဖအ္ပ ္္္။
စစား ႊ္ မ္ာ (စၾၠဌ၊ ၽႊ္ၾ ပသ ာေၾ ာရက၊ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္) ။ ။
ေရႊေၿပကမ္ာာေ္ကမ္္ကေ္
္အ္ပမ္ေ္းွ္ာ

းုပ္ ြဲံံၾ္္္။

ု္္္္္။

းရမ္ၾေ္ကံ

ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔

းြဲ စး ္ႊ္္ုႊ္ာၾညာ္ုရမ္

ာစားွ္ာရမ္ႊ္္္။

ေၿားွ္ာၿပ္ပ္္္။

္ရကးသုား္ုး္ုပြဲ

္ေကဝးွ္ာ

ပ ၾ္အစာ္္္။

း ုညာ္ုရမ္ေ္ကံ

ေးရၾကားအ္

အု္ၾ္ပ ္ပာႊွ္ာေ္ ္မ္ေပာေ္ကံ ေးရၾကားအ္ႊြဲို႔ အပ ာေ္ ညာႊ္ေ္ ရ ြဲံ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။
ရရရ္ေရာ၊

။

မ္ာျပွ္ႊ္္ေ ္ သ းဖႊြဲ းအွ္ာ္ ုျဖအ္္ြဲံ CORAD ၾေႊာ ေ ္ သေ္ၾ္ု းာ္ာအကာ ဖမူးသုာမ

္ေကးပ္္းႊ္ာၾ မ္

း္ႊ္ာ္္ာ္ားု္မ္ေရာႊြဲႊ

ၾမူွစေပာေႊာျ မ္ာ ျဖအ္ပ ္္္။ ၂း၁၁

ုးရအ္ာရ ၂း၁၅

းႊ္္းႊ္

ျာ္ပႊႊ္္ရရ္

အ္ြဲံ

ျာ္ပႊႊ္္

(၄)

ပ္္္ၾ္္ကေ္ၾ္ု

ုးရအ္းး္

ေၾ ာရကေပ မ္ာ

ႊွ္ာပွကပ္ုမ္ားရ

းဓ္ၾ

မ္ာျပွ္ႊ္္း္မ္ာရရ္ ဟကာ ာ၊ ္စ္္ႊ္၊ ဖးာ္ာႊြဲႊာ
(၁း၅)

ရကာရကာ အ္ၾ
ု ္ပ ္ပာေရာႊြဲႊပ္္္ၾ္္ြဲံ

ေျာအစာသ ႊ္ႊ ာ
ြဲ မ္မ္္ႊ္ာ၊ ေရအစာသ ႊ္ႊ ာ
ြဲ မ ္မ္္ႊ္ာေ္ႊြဲႊ ေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ၾေႊ ေးရၾကားအ္ပသု ေ ္္ာစ
ေ္ကမ္ေအကမ္ာ

း္္္ကာ

အႊအ္

ေဖက္ေညာကမ္ျ မ္ားုပ္မႊ္ာေ္ာရကာ

ၾမူွစေညာကမ္ရၾ္ေပာ ြဲံပ ္္္။

ံးျပမ္

ောာျာ ေရားုုပ္မႊ္ာေ္ႊြဲႊ းာ ္ပာ္ာစာာပ းမ္ မ္ံ ရရရ္ေရာ္္ုႊာရကးွ္ာ ၾမူွစေညာကမ္ရၾ္ာမေ္ရရေ
္ ႊပ ္္္။
စစာၾစး္
္ မူ (Operation Manager ၊ CORAD

မ္ာေ ္ း
သ ဖႊြဲ းအွ္ာ) ။
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။ ္ေကဝပ္္ဝႊ္ာၾ မ္ႊြဲို႔ ပ္္္ၾ္ၿပစာာ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေ္ကံ းဓ္ၾးကာၿဖမ္ံ ေရႊေၿပကမ္ာေ္ကမ္္က းုပ္ံၾေ္ကံ ္ေကဝပ္္ဝႊ္ာၾ မ္ ပ ၾ္အစာ္က ေ္ႊရ္္္။ ေကာ
ေံၾကမ္ံးြဲညာ္ုေ္ကံ းၿာြဲ္ာ္ာ ္းရအ္ညာ္ု္းရအ္ ေၿား္အ္ာရက ေၿပကမ္ာေရႊ္ြဲံး ာရက

စေ္ကေ္ၾ

ု္္ၿပစာာရ ာစာရ္မႊာ

္္္။ းြဲ စာစာၾ းြဲ စေ္ကမ္္က္ၾၾ္းြဲ္မ္ ာဟု္္ပြဲႊို႔ြဲ ေႊရက္ၾက ေးရ ကၾ္ၿပစာာစာၾမူာေးကမ္္ကေ္းွ္ာ
ရ္ရ္္္။ းြဲ စဟကေ္ၾ္ု ေးရ ကံ း္ု္မ္ေးကမ္ းၿာြဲ္ာ္ာ sustainable ၿဖအ္္ြဲံ း္္ ၊ စ္ ကစ္ၿ ာသ း္ုဟကာ ္ပာၾ္ု းုပ္ဖ္ုို႔
းကာေပာျ မ္ာ ျဖအ္္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္း္မ္ာရရ္

ေၾ ာရကး ္ပႊာရက

း ုး္ုအ္ုၾ္ပ ္ပာေရာႊြဲို႔

ပ္္္ၾ္္ြဲံ

ႊွ္ာပွကေပာာေညာကမ္ရၾ္ာမေ္ၾ းြဲံ စေ ္ာရကရရ္္ြဲံ ေၾ ာရကးမူးုး္ၾ္ းၾ ပ္ာေၾ ားမူာာ ကာအက ရရရ္ေအပ ္္္။
းဓ္ၾ အ္ုၾ္ပ ပ္ာာေရားုပ္မႊ္ာေ္ာရက ္စားသရးးၾ္္္ုာာမ ရရရ္းကျပစာ ာ္္ကာအုအကာႊပ္ရ္ၾၡက ဖမူးသုးက္ကေြဲ ျဖအ္ပ ္္္။
စစားႊ္ဟြဲ (း္္္ာကာ၊ ၽႊ္ၾ ပသ ာေၾ ာရက၊ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္)။

။ ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔ာေ္ကမ္္မူ အးုပ္္ကၾ (၁း)

းရအ္ာေးကၾ္ရရ္ၿပစ။ းႊ္ ြဲံ္ံြဲ (၁း) းရအ္္ုႊ္ာၾေ္ကံ ႊွ္ာပွကးွ္ာ ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔ ာရေမူာ။ ၿပစာေ္ကံ CORAD းဖို႔ြဲ
ၾ ႊွ္ာပွကးာ ္ပာာ ္ပာ ၾၽႊ္ေ္က္္ု္ို႔ၾ္ု ေပာ္္္။ အ္ုၾ္ပသုအ္ုၾ္ႊွ္ာ (SIR) းွ္ာ ေပာ္္္၊ ေၿာံ္းကေပာႊွ္ာ၊
အ္ြဲံ းာ ကာံၾစာာ္မ္္ႊ္ာေပာ္္္။ းြဲ ေ္ၾ္ု းာ ကာံၾစာ ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔း္္္ကးြဲာရက ္သုာေႊ္္္။
းပ္မ
ု ာ္ (၂) ေးရၾကားအ္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာႊွ္ာအႊအ္၏ းၾ ပ္ ာေၾ ားမူာာ ကာ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရကေရႊေျပကမ္ာအ္ုၾ္ပ ္ပာျ မ္ာၾ ံၾကျာမ္ံျပစ ျဖအ္ေပာြဲံ ေ ္္ာစေ္ကမ္ေအကမ္ာ

ေးရၾကားအ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾ္ုေ္ကံ ၁၉၆း

ုးရအ္ေႊကၾ္ပ္ုမ္ာာရ္က အ္မ္ ြဲံပ ္္္။ းဓ္ၾးေႊႊြဲႊ းြဲံ စေ ္ာရက

ညာႊ္အပ ာၾ္ု ေ ္အကာၾုႊ္းျဖအ္ ေျပကမ္ားြဲအ္ုၾ္ပ ္ပာရကာရ းအျပပ ြဲံ္ကျဖအ္ပ ္္္။ ေ ္္ာစ ေ္ကမ္ေအကမ္ာ း္္္ကာ
အႊအ္ ေဖက္ေညာကမ္းု္မ္ဖ္ုႊ ေ ္ ေ
သ ္ကမ္္မူေ္္ၾ္ ၾ္ ြဲာမေ္ရရ္ေႊပ ္္္၊ းဓ္ၾ း္ုးပ္ ၾ္ၾေ္ကံ ေးရၾကာာ
းအ္ပသုအသာေ္ကမ္ေအကမ္ာ း္္္ကအႊအ္ ေဖက္ေညာကမ္းု္မဖ
္ ္ႊု ၾုႊ္ၾ အရ္္္ ျာမ္ံာကာ္ကေံၾကမ္ံာျဖအ္ပ ္္္။
စစာ္ၾ္ေႊေးကမ္ (ၿာ္ပႊႊ္္စာစ အစာာမာ၊ ၿာ္ပႊႊ္္အၾ
္ု ပ
္ ပ္ ာေရာစစာအစာဌကႊ၊ ဟကာ ာၿာ္ပႊ) ။

။ာ ေ ္္ာေ
ရစ ္ကမ္ေအကမ္ာအႊအ္ၾ

းာ ကာံၾစာ ၾကၿ ကာပ ္္္။ ေ ္ၾေႊးုပ္ေႊ္ကၾ းၾ္ရရ္ ေရႊေၿပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ေပ ံ။ ေရႊေၿပကမ္ာာေ္က
ေ္ကမ္ာ္ကအႊအ္ရြဲႊ

ညာ္ုာၾ ္ပာေ္ၾေ္ကံ

ေး ကံႊွ္ားက္္္။

အ္ုၾ္ာ

ေ္ကေ္ၿပပႊ္ားက္္္။

မ္ာဧရ္္ကေ္းွ္ာ

ၿပစာေ္ကံာရ

္ေျဖာေျဖာေးားက္္္။

္စားရသးးၾ္းမႊ္ာ

ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔ားၾ္ရ္ရးုပ္ာ္္ံ

းၿာြဲ္ာ္ာေ္ကမ္္က (Permanent Farming) အႊအ္ၾ္ု ေညာကမ္ရၾ္ျ မ္ားကာျဖမ္ံ ေရႊေၿပကမ္ာၿပစာေ္ကံ ေ္ကေ္
ု္္အရကားု္ေ္ကံေမူာေပ ံ။ ေ္ကၿပပႊ္ာာမာေ္ းာ ကာံၾစာ ္ၾ္္ကးကာ္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ုး္ု ေ ္္ာရစေ္ကမ္ေအကမ္ာႊွ္ာအႊအ္ေ္ၾ္ု ေဖပၚေညာကမ္္ေ
ြဲံ ႊရကာရက းဓ္ၾေၿာညာစးက

ေ္ ညာသုာရမမသာာမ ာရရ္ေးကမ္ ေ္္း္ုေညာကမ္ရၾ္ေႊးြဲ။ ေ္္း္ုႊွ္ားာ္ာေ္ၾ္ု းဓ္ၾ း္သုာၿပပၿပစာေ္ကံာရ းေၾကမ္ာ
းးွ္ေဖပၚ ေညာကမ္ရၾ္ေႊးြဲ။
စစာ္ၾ္ေႊေးကမ္။

။္စားရသအ္ုၾ္ပ ္ပာဖ္ို႔း
ု ္ၾ္ ညာ္ုရမ္ းေပပၚ္သေၿာညာစးက ာညာသုာရမသာဖ္ုို႔ၾ းဓ္ၾာ းေရာပ ္ကပြဲာ

ျဖအ္ပ ္္္။ ရက္စ္စားရသး္ၾ္ ညာ္ုရမ္းွ္ာ းေပပၚ္သေၿာညာစးကၾ ရရ္ာရ္က ္စားရသၾ ေးကမ္ၿာမ္ာရကၿဖအ္ပ ္္္။
းရအ္ရရွ္ပမ္း္ၾ္ ညာ္ုရမ္းွ္ာ းေပပၚ္သေၿာညာစးကေရက း္မ္ာာရကရ္ရ္ြဲံ ေျာညာစးကေရက း္ုပ ္္္။ းေပပၚ္သာ
ေၿာညာစးက ာညာသုာရမသာေးကမ္ အ္မ္ေဖပၚးု္္းကာ္း္ု းေပပၚ္သေၿားကေ္ၾ္ု ္စာၿ ကာေဖပၚၿပစာ ေးရ ားအ္ေဖပၚၿပစာ
ေႊကၾ္ပ္ုမ္ာာရကးွ္ာ ပြဲာ ္ပား္္းမ္ းပမ္ေ္ၾ္ု အ္ုၾ္ပ ္ပာ္ကာာရက ၿဖအ္ပ ္္္။

ာရ္က ေၿာညာစးကၾ ပ္ုၿပစာေၾကမ္ားကာ

ာရက ၿဖအ္ပ ္္္။ ၿပစာေ္ကံာရ ာ္ုာာရက အ္ုၾ္ၿပစာ္ြဲံ ္စားရသ းံၾမ္ားၾ ႊ္ေ္ၾ္ု ေညာကမ္ာာရက ္ေကဝေၿာေညာားၿဖအ္
္သုာာရ္က းေပပၚ္သ ေၿာညာစးကၾ ေၾကမ္ာ္းၾ္ ေၾကမ္ားကာရက ၿဖအ္ပ ္္္။
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ေံၾကမ္ံာ္ုို႔း္ုို႔ ္မူ္္ုို႔ အ္ုၾ္ မ္ားြဲာရကာ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ရရ္္ြဲံ ္စားရသးံၾမ္ားၾ ႊ္ေ္ၾ္ုားွ္ာ ေၿာေညာားၿဖအ္းုပဖ
္ ို႔ၾ
္ု ္ု ၾၽႊ္ေ္က္ၾ ပ္ုၿပစာေ္ကံာရ းကာေပာ မ္ာပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ း ုး္ုာ ပ္ ာ ေ ္္ာရေ
စ ္ကမ္ေအကမ္ာအႊအ္ၾ္ု ေးရၾကားအ္ပသုအသ ေဖပၚေညာကမ္ၿပစာာရ ေညာကမ္ရၾ္

ေႊ္ကညာ္ုေ္ကံ းရမ္ ေရႊေၿပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ႊို႔ြဲ ေ္္ေးကၾ္း္ ၾကၿ ကာာမရရ္းြဲ။ာ
စစာ္ၾ္ေႊေးကမ္။

။ာ ေျာျပမ္းေႊးးကာႊြဲို႔ေျပကရမ္

မ္ာေ္ကမ္ဟက

ေ္ကမ္္ႊ္ာေ ္ျဖအ္္ြဲံး္ၾ္

ေ္ကမ္ေအကမ္ာေ္ၾးွ္ာ ာ ကာပ ္္္။ ာ ကာ္ြဲံး္ၾ္ ္ကာႊ္ ေ္ကမ္္က ု္္္ကာာ္္ညာ္ုး္ုို႔ရ္ရရမ္ ္ေျဖာေျဖာႊြဲို႔
ေ္ကျပပႊ္ာ္ကာာရက ျဖအ္ပ ္္္။ ေ ္္ာရစေ္ကမ္ေအကမ္ာအႊအ္ႊို႔ြဲ ္ကာာ္္ညာ္ုး္ုို႔ရ္ရရမ္ ္မ္ံ္မ္ံေး ကၾ္ပ္္္ြဲံ ေ္ကမ္
ေအကမ္ာ (Slope) းး္ုၾ္ ေ္ကမ္ေအကမ္ာ ျာမ္ံရမ္ျာမ္ံ္း္ု ေ ္္ာရစေ္ကမ္ေအကမ္ာအႊအ္ႊို႔ြဲ ္ကာာ္္ညာ္ုရမ္ ေ ္ႊြဲို႔
းၾ္ုၾ္ွစညာသုာ အႊအ္ျဖအ္ာ္္း္ုို႔းွ္ာ းမ္ပ ္္္။
းပ္မ
ု ာ္ (၃) းေ္ာအကာေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာျဖမ္ံ း္ၾ္ောားာ္ာေၾ ကမ္ားုပမ
္ ႊ္ာ း မ္ံးးာ္ာာ ကာ ဖႊ္္ာစ ေပာျ မ္ာ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ း္္္ာကာေ္ၾ္စားရသးးၾ္းမႊ္ာေၾကမ္ာေးကမ္ းုုပ္ေညာကမ္ေႊ ္ႊ္ာရက

မ္ာျပွ္ာ

ႊ္္း္မ္ာရရ္ ေၾ ာရက္အ္ ပ္ ႊာရက းေ္ာအကာ အစာပကာေရားုပ္မႊ္ားုုပ္ၾ္ုမ္းု္မ္ဖ္ုႊ း မ္ံးေရာရရရ္ ြဲံ္ကေံၾကမ္ံ ္မူ္္ုို႔
ရြဲႊ ပသုာရႊ္းမ္ေမးြဲ ္္ုာ္ၾ္ျာမ္ံာကားကပ ္္္။

စးေ္ာအကာ အစာပကာေရားုပ္မႊ္ာေ္ရြဲႊ းရမ္ားးရစာာ းရမ္ာျာအ္ာ

ၾေ္ကံ းေ္ာအကာေ ာေမ းုပ္မႊ္ာာရ ရရရ္ျ မ္ာျဖအ္ပ ္္္။ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္ း္မ္ာရရ္ ေးကၾ္းသုာေၾ ာရကာရကာ း ုာ
း္ု းေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊာ္ၾ္ု ၁၉၉၈

ုးရအ္ၾ္ွ္ာ ၾအ္မ္ ြဲံျပစာ းၾ္ရရ္ေမၾ ပ္ ္္ႊ္ာေပ မ္ာ ၃၄း ေၾ က္ႊြဲႊာ

းွ္ပ္္ေႊပ ္္္။ း္ာ္ေးကမ္အု ၁၅း ေၾ က္ရရ္္ြဲံ းြဲံ စ ေၾ ာရကာရက ေ ာေမအ္မ္ းု္္ေ ာအစ္ၾား္ာ္ေးကမ္အာု
္အ္ ုၾ္ု ၾ ပ္ ၅းးး၄)ားမႊ္ာႊြဲႊ းု္္ေ ာ ြဲံေပာြဲံ းၾ္ရရ္ာရက ္အ္စစာၾ္ု ၾ ပ္္အ္္္ႊ္ာေျ ကၾ္ေ္ကမ္ာာရ းရအ္္္ႊ္ားး္
းု္္ေ ားု္မ္ ြဲံပ ္္္။ းေ္ာအကာအစာပကာေရာ းုပ္မႊ္ာာ ကား္ၾ္ ္အ္စစာၾ္ု ၾ ပ္ ေျ ကၾ္္္ႊ္ာႊြဲႊ ညာ္္္္ႊ္ားး္
ေ ာေမ ္ၾ္္ာ္ာ ္အ္းရအ္္္္ာရ္္ၾက းု္္ေ ာေပာေႊပ ္္္။
စစားစး ႊ္ (ျာ္ပႊႊ္္ာႊ္ေႊဂ က၊ GRET Myanmar

မ္ားေ္ာအကာေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာ၊ ဟကာ ာ)။

။ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔

စေ ာ

ေမးုပ္မႊ္ာၾ းးၾကာေပာ္က ာဟု္္ေမူာ။ ာ္္ကာအုာ းမ္ေမ္္ုာပကာေရား္ၾ္ းးုပ္းုပ္ရပ ္္္။ းးၾကာာ
ေပာ္္္ာဟု္္္ြဲံ း္ၾ္ေံၾကမ္ံ း္မ္ာ္ကာေ္ၾးွ္ာ ္မူ္္ုို႔္ေေကေပ ၾ္္က း္္ုာေြဲၿဖအ္ၿဖအ္၊ းရမ္ာေြဲာ
ၿဖအ္ၿဖအ္

ၿပႊ္ညာပ္ရာ္္ညာ္ု္က

္မူ္္ုို႔အ္္္းြဲာရကအၿြဲ ာြဲၿပစာေ္ကံ

ေႊို႔္္ုမ္ာ္မူ္္ုို႔

ပသုာရႊ္းးုပး
္ ုပ္္ြဲံး္ၾ္ေံၾကမ္ံ

စေ ာာေမးုပ္မႊ္ာ ္ွ္ရရ္္ြဲံာရကေ္ာရကေ္ကံ ဖသႊၿဖ္ပာာမ းးကားးက းာ္ာအဖမ္ံေပာပ ္္္း္ုို႔ ္သုံၾွ္ပ ္္္။
စစား္မ
ု း
္ ႊ
္ ာ္ (စၾၠဌ၊
းုပ္မႊ္ာၾ ၁၉၉၈
ာ္္ကာအုေ္

မ္ားေ္ာအကာေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာ၊ ေးကၾ္းုေ
သ ၾ ာရက) ။

။ာ

မ္ာေက္ကေၿပက၄)ာ စေ ာေမ

ုးရအ္ေးကၾ္ၾ အပ ္္္။ းရအ္ေပ မ္ာ (၁၈) းရအ္ေးကၾ္ေ္ကံ ံၾကပ ၿပစ။ းရမ္ားးရစာ း္ုးပ္္ြဲံ

စၾေႊ းရမ္ားးရစာရး္ုမ္ပ ္္္။ းြဲံ စးရမ္ားးရစာၾေႊ ောာျာ ေရာႊြဲို႔ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာပြဲျဖအ္ျဖအ္ းုပ္း္ုို႔ရပ

္္္။ ၿပစာေ္ကံ ၾ္ု္္္္္း္ုမ္္ေးကၾ္ းေရကမ္ားး္္းပ
ု ္ၿပစာေ္ကံ ာ္္ကာအုရြဲႊ းမ္ေမ္္ုာပကာေရာာရက းေးကၾ္
းၾမူျပပေအး္ုမ္ပ ္္္။

စေ ာေမရရ္ရျ မ္ာ းၾ ္ပာေံၾကမ္ံ းကားသုားညာမ္ေျပ္္္း္ုို႔ ာေျပကး္ုေပာ္္ံ းြဲံ စၾေႊ

းာ ကာႀၾစာ းေးကၾ္းၾမူရပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရက

းရအ္ေပ မ္ာ းရအ္ညာ္္ရရ္ပ ျပစ။ ၁၉၉၅
ေညာကမ္ရၾ္

ေပာ ြဲံပ ္္္။

း ုး္ုးေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊ္ားွ္ပ္္ေႊ္ကၾေ္ကံ

ုးရအ္ေးကၾ္ၾ္ွ္ာၾ GRETာ ၾေႊ

စေ ာေမးုပ္မႊ္ာၾ

ေ ္ သေ္ရြဲႊ

စးေ္ာအကာေ ာေမအႊအ္ၾ္ုာ အ္မ္ၾမူွာစ

းမူေႊာမေးၾ္ု

္္ုာ္ၾ္ျာမ္ံာကားကေးကမ္

းေးကၾ္းၾမူ ျပပးု္မ္ ြဲံပ ္္္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ းုပ္မႊ္ာေ္၊ ္အ္း္ုမ္္ပ္ုမ္ ောာျာ ေရားုပ္မႊ္ာေ္ႊြဲႊ း္ာ္္မ္ာ
ၾုႊ္ညာသုညာု္မ္ေ္ ဖသို႔ျဖ္ပာ းက ြဲံပ ္္္။ာာ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ

Mrs. Murrielle Morisson (Project Manager ၊ GRET Myanmar

မ္ားေ္ာအကာ ေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာ၊

မ္ာၿပွ္ႊ္္)။ ။

ေ ာေမအ္မ္ ္
ြဲံ ကၾေ္ကံ ရကးညာမ္ံ ေ ာေမအႊအ္ႊို႔ြဲ အ ္
ြဲံ ္္။ ရက္ကာေ္ၾ္ု (၅) စစားဖႊြဲ းမ္ ဖႊြဲ အွ္ာၿပစာ ေ ာေမ
းု္္ ေပာ္္္။ ္အ္စာစ မ္ာအစာကရ ္မူ္ို႔ရ
္ု ႊြဲ အစာၾ
သ ႊ
္ ာ္ ေးာေ္ရ္ရ္္္။ စပာက ောာျာ ေရာ၊ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာ၊ ၾုႊေ
္ ရကမ္ာ
ၾုႊး
္ ္္ေ္ေပ ။ံ ္မူ္ို႔ၾ
္ု ္ု အစာႀသ ၾစာႀၾပ္ေရာေၾက္ာ္စဖႊြဲ ေပာ္္္။ ရကးညာမ္ံေပ ။ံ ႀစ ၾစာႀၾပ္ေရာေၾက္ာ္စၾ ေ ာေမ
ျဖႊ္ို႔ျဖ ာေရာႊြဲို႔ ေ ာေမျပႊ္ညာပ္္ကေ္ၾ္ု ္ကးႊ္္ရ
မူ ္္္။ ညာ္း
ု ရ
္ု မ္ာၾေ္ကံ ္ကးႊ္ေ္ၾ္ု ဗဟ္္
ု အ္ ာ
ု ကရ ားကာ
ေ္ကံေြဲ ျဖႊ္ို႔ၿပစာေညာကမ္ရၾ္္က ျဖအ္ပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။
ျာ္ပႊႊ္္ေပ မ္ာ

။ း ုညာ္ုရမ္
(၅)

ျာ္ပႊႊ္္းး္

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရက GRET Myanmar ရြဲႊ
္္ုာ ြဲႊေညာကမ္ရၾ္းမ
ု္ ္ ြဲံျပစာ

္အ္ေ္ကမ္ာာေၾ က္ ရရ္ေႊျပစ ျဖအ္ပ ္္္။

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရကေ္ကံ

မ္ာ းေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊ္ာၾ္ု

စးုပ္မႊ္ာၾေႊ

ေ ာေမးု္္ေ ာ္မူေပ မ္ာ

စးုပ္မႊ္ာဟက းေ္ာအကာ အစာပကာေရားုပ္မႊ္ာ

းုပ္ၾ္ုမ္း္ု္မူေ္ း္ၾ္ းရမ္ားးရစားု္္ေပာ္ြဲံ းုပ္မႊ္ာ္အ္ ု ျဖအ္ေႊပ ္္္။
Mrs. Murrielle Morisson ။

။ ေ ာေမအႊအ္ းး္ေရကၾ္ညာုာသ ၾေ္ကံ ညာမ္ာရြဲ္ာ
ြဲံ ္
္ ကာအုေ္း္ၾ္ ျဖအ္ပ

္္္။ ရ္ြဲေ
ံ ာေမႊြဲို႔ ္မူ္ို႔ာ
္ု ကရ းၾ္ောာျာ ေရာ အ္မ္းပ
ု ၾ
္ မ
္ု း
္ မ
္ု ပ
္ ္္္။

အ
စ ာ
စ ၾ
သ ႊ
္ ာ္ ာအေ္ာာစၾကးၾညာ္ရ
ု မ္ းၾ္

ောာျာ း္္
ု ြဲံ ာ္္ကာအုေ္ဟက းၾ္ၾေးာ္အ္ေၾကမ္ း္္ဖို႔ေ
္ု ္ကမ္ ာ္္္းမ
္ု ပ
္ ေမူာ။ း း
ု ္ု ေမေ ာေပာေ္ကံ ္မူ
္အ္ပ ာ းကာၾ္ာု အရကား္ေ
ု ြဲ ၾ္္
ု ၾ
္ ္
္ု ္
္ မ
္ု ္ ောာျာ းကး္ုမပ
္ ္္္။

း
စ း
္ု ေ္ာအကာေ ာေမေ္ဟက းးမူာ္ျဖမ္ံ

းာ ပ္ ာ္ာစာေ္းဖ္ို႔ု းၾမူးွစးာ ကာညာသုာရပ ္္္။ းၾ္ောာျာ ေရာၾအး္ို႔ု ေႊကၾ္ပမ
္ု ာ္ အစာပကာျဖအ္ညာမ
္ု ၾ
္ ေးာေ္
ျဖအ္းကၿပစာ

းေ္ာအကာအစာပကာေရားုပမ
္ ႊ္ား္ၾ္

အစာပကာျဖအ္ေ ာေမၾးွ္ာ

္မူ္ို႔ရ
္ု ႊြဲ းုပမ
္ ႊ္ာ္္ာု ႊြဲ ရကာရက

းေးကၾ္းၾမူ ျဖအ္းကပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ားေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊ္ာ းေၾကမ္းးွ္ေဖက္ေညာကမ္ရၾ္ာမေ္ၾ ေ ္ သ

ျပွ္္မူေ္ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ာ းုပ္မႊ္ာာ ကာ ဖသႊျဖ္ပာာမႊြဲႊ းမ္ေမ္္ုာ္ၾ္ျာမ္ံာကာေရား္ၾ္ းေးကၾ္းၾမူျပပ
ေႊပ ္္္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာႊြဲႊပ္္္ၾ္္ြဲံ ၾရေ္ာရကးြဲ ဂရ္္ျာႊ္ာကရြဲႊ ပ းမ္ေညာကမ္ရၾ္ာေ
မ ္ၾ ာ္္ကာအု အကာႊပ္ာ
ရ္ၾၡက ဖမူးသုေရာာရကးေရာံၾစာ္ြဲံ း ႊ္ာၾရာရကပ းမ္ေႊပ ္္္။
ေ ပၚေးရကႊ္းႊ
္ ာ္ (ၾုႊအ
္ ညာ
ုသ မ
္ု ပ
္ မ
္ု ရ
္ မ
ရ ၊္ ေးကၾ္းုေ
သ ၾ ာရက၊ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္) ။

။

မ္ာေက္ကေၿပက၄) းရမ္ေ ာေမာ္မူ

မ္္ုႊ္ာၾ ေ္ကမ္္ကးုပ္မႊ္ာေ္ းုပ္ရပ ္္္။ းရမ္ားးရစာာရ္ရ္ြဲံး္ၾ္ း္ု မ္္ြဲံးရက္္ုမ္ာၾ္ု ေမာာစရပ ေမူာ။
း ုေ ာေမရၿပစာာရေြဲ းုပ္မႊ္ာေ္္္ုာ ြဲႊးကး္ုမ္္္္။ းရမ္္ုႊ္ာၾညာ္ုရမ္ ညာ္ုမ္ေ္ာေ္ာေးာႊြဲို႔ းုပ္ ြဲံေပာ္္ံ
းွ္ာ း ္ႊ္ျပွ္ံညာ္ုမ္ား္ုမ္း္ုမ္ပ ေမူာ။ ာႊၾ္ႊို႔ြဲ ွေႊပ္ုမ္ာာရကေြဲ ညာ္ုမ္း္ုမ္ၿပစာ၊ ေႊို႔းွ္ပ္ုမ္ာာရက ေ္ကမ္္က းးုပ္
းုပ္ရပ ္္္။ း ု စေ ာေမရ္မူၿပစာ ညာ္ုမ္ၾ္ု္္ုာ ြဲႊဖမ္ံးကာေ္ကံ ္အ္ေႊို႔းသုာ ညာ္ုမ္ာရကေြဲ ေအ ာေရကမ္ာရပ ၿပစ။ ္ကာ္ာစာ
ေ္ရြဲႊ ပွကေရာ၊ ၾ ႊ္ာာကေရာႊြဲို႔ ာ္္ကာအုအကား္္ေႊေရာာရက ညာ္ုမ္ရြဲႊးျာ္္ၾ းာ ကာႀၾစာ းေးကၾ္းၾမူျပပပ
္္္။
ေ ပၚးရစကရ္းႊ
္ ာ္ (း္မ္ာ္မူ၊ ေးကၾ္းုေ
သ ၾ ာရက၊ ဟကာ ာၿာ္ပႊႊ္္)။

။

ေ
စ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာ္ကာရ္ရောမူ ညာ္ရ
ု မ္ ၾၽႊ္ာ္္ို႔ၾ
ု

းကာေးာ္အ္ေၾကမ္ာရ ရး္ုမာ
္ ကရ ာဟု္ေ
္ ာမူ ။ ရ္ရးမ
္ု ာ
္ ကရ ာဟု္ေ
္ ာမူ ။

ေ
စ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာေးာ ရ္ရးို႔္ု ၾၽႊ္ာ္္ို႔ု ာ္္ကာအု

း္ၾ္ းာ ကာႀၾစာၾ္ု းေးကၾ္းၾမူျပပ္္္။

ေ
စ ာေမ္ကာရ္ရရမ္ းာ ပ္ ာ္ကာ းုပ္
္ ကေးာၾ္အ
ု ကာၿပစာ၊ ေကာရ း္ာ္

ောာ္္ရအ
္ ကၦႊး
္ ွ္ာ ရ္ရးမ
္ု ာ
္ ကရ ာဟု္ေ
္ ာမူ ေး။ း ညာ
ု ရ
္ု မ္ းကာ ၈ ေၾကမ္ ၉ ေၾကမ္ေးကၾ္ေ္ကံ ရ္ရေႊၿပစ။ းြဲံ

ၾၽႊ္ာ

္္ို႔ု ာ္္ကာအုး္ၾ္ေ္ကံ းၾ ပ္ ားာ ကာႀၾစာ ရ္ရ္္္။ ္အ္ျ ကားမူေ္း္ၾ္ းာ ကာႀၾစာ းၾ ပ္ ာရ္ရာ္္းို႔္ု းမ္ပ
္္္။
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
စစားႊ္ဟး
ြဲ ္ (း္္္ာကာ၊ ၽႊ္ၾ ာသ ေၾ ာရက)။ ။ ဟု္္
္ ္္။ းာ ကာႀၾစာရ္ရ္္္။ CORAD းဖႊြဲ ေ္ၾ ႊွ္ာပွက
းာ ပ္ ာာ ္ပာ းကေပား္ို႔ု ၾၽႊ္ေ္က္္ို႔း
္ု ္ၾ္ပျြဲ ဖအ္ျဖအ္ ္အ္ျ ကာေ္ကမ္္ေ
မူ ္း္ၾ္ပျြဲ ဖအ္ျဖအ္ းာ ကာႀၾစာ းၾ ပ္ ာ
္ၾ္ေရကၾ္ာမ ရပ ္္္။ာာာ
းပ္မ
ု ာ္ (၄)

မ္ာျပွ္ႊ္္းအ္ာု ရ၏ ျပွ္ႊ္္ဖႊသ ၿဖ္ပာ္္ာု ္ၾ္ေရာ ႀၾ္ပာပာ္ာေႊာမာ ကာ

ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္ာရက

းေ္ာအကာေ ာေမးုပ္မႊ္ာာ ကာ

ဖသို႔ျဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္းကေအဖ္ုႊ

ဂရ္္ျာႊ္ာကရြဲႊ

မ္ားေ္ာအကာ ေ ာေမးုပမ
္ ႊ္ာၾ ၾမူွစေညာကမ္ရၾ္ေပာေႊ္း္ု ျပွ္ႊ္္းအ္ုာရာရးြဲ ျာအ္ာ္ာေရကမ္ အစာသၾ္ႊ္ာႊြဲႊ
္ား ္ာ ေ ာေမးုပ္မႊ္ာေ္ာရက ရရရ္းက္ြဲံ ေ္္ဂ ၾ္ေပပၚာမူ္ွ္ျပစာေညာကမ္ရၾ္ာမေ္ ရရေ
္ ႊပ ္္္။ အ္ုၾ္ပ္ ပာေရာ
ၾရာရကးွ္ာာေရႊေျပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ၾ္ု

ေး ကံ းု္မ္ဖ္ုႊး္ၾ္

ၿပွ္ႊ္္အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာစစာအစာဌကႊႊြဲို႔ ၿပွ္္မ္ာာ

ၿပွ္ပ ာ္္္ဖၾ္းဖႊြဲ းအွ္ာေ္ၾ း္္ပွကေပာ ေညာကမ္ရၾ္ာမေ္ၾ း္ေရကၾ္ာမ ရရ္္္္း္ုို႔ ္္ရပ ္္္။
စစာာကႊ္ဟမ္ာ ား္ (ဝႊ္ံၾစာ၊ အ္ၾ
ု ပ
္ ္ပာ၊ ောာၿာ ေရာ၊ ္အ္ေ္ကးရမံ္ ္္ပဝႊ္ံၾစာဌကႊ၊
ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔

မ္ာၿပွ္ႊ္္ းအ္ာု ရးဖႊြဲ )။

။

မ္ာၿပွ္ႊ္္ၾ းညာမ္ာရြဲညာသုာၿပစာ း္ုမ္မသေ္က္ၾ ္္္ာရ္္းကာ္ြဲံး္္ုမ္ာေြဲ ၾၽႊ္ေ္က္္္ုို႔ ေကး္ုို႔ာ

ညာမ္ာရြဲ္းြဲ။ းဓ္ၾ းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္္္ေရာ၊ အ္ုၾ္ပ ္ပာေျာ ာရရ္္ကရ္္၊ ေႊကၾ္ၿပစာေ္ကံ ႊွ္ာပွကာရရ္္ကရ္္၊
ရမ္ားရစာၿာပပ္းာ
ရသ မ

ာရ္ရ္ကရ္္ညာ္ုေ္ကံ

ေးကမ္ၿာမ္ာေးကမ္းုပ္္ကာာ္္

းြဲ ေ္ၾ္ု

အစာသၾ္ႊ္ာေရာညာြဲ

ေ္က္ေ္က္ာ ကာာ ကာ ပံသပ္ုာာရ ၄၊ ၅ းရအ္း္မ္ာာရက းေၿ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

ၾ္ မ္ာေ္ကံ
ၿပစာေ္ကံ

ေၿပကမ္ားြဲး္ုို႔ာရပ ေမူာ။

း္ုမ္မသေ္က္၊

း္ုမ္မသ္ၾက

္ၿဖွ္ာၿဖွ္ာႊြဲို႔

းဖႊြဲ းအွ္ာၾေရက

သေးာေ္ကံ ရာ္္း္ုို႔ ္မူညာ္္္။

မ္ာၿပွ္ႊ္္ာရက ၂း၁၆ာ-ာ၂း၁၇ ေရကးရအ္း္မ္ာာရက ဧၾေပ မ္ာ (၅၆း) ၾ္ု းအ္ုာရ ေ္္ဂ ၾ္ာ

ၾ္ု း္သုာၿပပၿပစာ အ္မ္ေညာကမ္ရၾ္ေႊပ ္္္။ းၾ္ရရ္အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾရာရက

မ္ာၿပွ္ႊ္္ ေ ္္အ္ ုးသုာ း္ၾ္

အကာႊပ္ရ္ၾၡက ဖမူးသုာမ ာရရရ္ေ္ာ္ကေံၾကမ္ံ း ုး္ု အပ ာအ္ုၾ္ပ ပ္ ာႊ္ုမ္္ြဲံ ၾုႊ္ာၿာမ္ံး္္္ကအႊအ္ၾ္ု ္္ုာ ြဲႊေညာကမ္ရၾ္ာ
းကၿ မ္ာၿဖအ္ပ ္္္။
စစာာကႊ္ဟမ္ာ ား္။ ။ း္္္ကႊြဲို႔ပ္္္ၾ္ၿပစာေ္ကံ

မ္ာၿပွ္ႊ္္ာရက အ္ုၾ္ပ ္ပား္ုမ္္ြဲံ ေၿာၿပႊ္ို႔ဧရ္္က ေ္က္ေ္က္ႊွ္ာပ ာ

္္္။ အအ္ၾ္ုမ္ာ္္ုမ္ာႊြဲို႔အပ္ေႊ္ြဲံ ေႊရကေ္၊ ာေၾာ္္ုမ္ာႊြဲို႔ အပ္ေႊ္ြဲံ ေႊရကေ္ာရက းးမူာ္ၿဖမ္ံ းြဲ စာရက ေႊရကေ္ကံ
ရရကာပ ာ္္္၊ အ္ုၾ္ပ ္ပား္ုမ္္ြဲံ ေႊရကရရကာပ ား္ုို႔ းဓ္ၾ းြဲ ၾ္ု းုပ္ပ ္္္။ ေႊကၾ္ၿပစာေ္ကံ ေ္ကမ္ေပပၚ၊ ၾုႊ္ာၿာမ္ံပ္ုမ္ာ
ာရကးွ္ာ အ္ုၾ္ပ ္ပား္ုမ္ဖို႔္ု ၾုႊ္ာၿာမ္ံး္္္က ေဖပၚးု္္ၿ မ္ာ၊ ေႊကၾ္္အ္ ုၾ ေးရၾကားအ္အု္ၾ္ပ ္ပာေရာၾ္ု ေ္္ဂ ၾ္ာ
ရ္ာရ ႊြဲို႔ းၾ ္ပာရရ္ေးကမ္ းုပ္ေႊပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

မ္ာဓေးံးုာသ ္ာ္ားရ ေရႊေၿပကမ္ာေ္ကမ္္ကအႊအ္ၾ္ု း ္ႊ္
္ ္ုး္မ္ာပေပ ကၾ္ေးကမ္ ေညာကမ္ာ

ရၾ္ဖ္ုို႔ၾေ္ကံ ၾ္ ြဲာမေ္ရရ္ေႊညာြဲာၿဖအ္ပ ္္္။
စစာာကႊ္ဟမ္ာ ား္။ ။

စေရႊေၿပကမ္ာေ္ကမ္္ကၾ္ု းအကားု္ား္ုမ္္ြဲံႊွ္ာၾ စပာကညာ္ုရမ္ းၾ္ဖၾ္ေ္ ေကေ္ရရ္ာ

္္္။ းၾ္ဖၾ္ၾေ္ကံ ေႊရက္္ုမ္ာေ္ကံ ာၿဖအ္ေမူာ။ ၿဖအ္္ြဲံေႊရက ရ္ရ္္္။ းြဲံ စေႊရကာရက ္အ္ ္ပႊရကေ္ းၾ္ဖၾ္ာ
အု္ၾ္ၿပစာေ္ကံ ္း္ာ္ၾ္ု ဧၾ (၁း) ေးကၾ္ ရရ္းရ မ္ ေ္ကမ္္ကအု္ၾ္ပ ္ပာအရက ားု္ေ္ကံပြဲႊို႔ြဲ
ေႊး္ုမ္္ြဲံ းေႊးးကာ ၿဖအ္ေ္ကံ

ာ ္ပာၾ္ုးွ္ာ ္မ္ံေ္က္္ြဲံေႊရကာရက

ႊြဲို႔ ္အ္းရအ္ပ္္းသုာ

ြဲႊၿပစာေ္ကံ းုပ္္ကာာ္္။ းြဲ စး္ုႊွ္ာႊြဲို႔

ေရႊေၿပကမ္ာာေ္ကမ္္ကအႊအ္ၾ္ု ္ၿဖွ္ာၿဖွ္ာႊြဲို႔ ေး ကံ္ကာာရ ရး္ုမ္ာ္္ံ းေႊးးကာရရ္ပ ္္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ းၿ ကာ ၿပွ္ႊ္္ေ္းၾ္ းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္္္ေရာ

ဖသႊၿဖ္ပာေရားုပ္မႊ္ာာ ကာ ေညာကမ္ရၾ္ရကာရကေ္ကံ

ၾ္ ြဲ္ံြဲ

မ္ာၿပွ္ႊ္္ာရက ေ ္ာ

ၾ္ ြဲာမေ္ ရရ္ေႊညာြဲၿဖအ္ပ ္္္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာေၿာ ႊွ္ာပ ာၿ မ္ာ၊ ႊွ္ာပွကာ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ပ္ုမ္ားရ ္ုေ္္ႊးုပ္မႊ္ာေ္ာရက းကာႊွ္ာ ၾ္ရရ္ေႊၿ မ္ာ၊ ၿပွ္္မ္ာၿပွ္ပ ရမ္ားရစာၿာပပ္းာ
ရသ မေ္ ႊွ္ာပ ာၿ မ္ာေ္ာ
ၾ းဓ္ၾ အ္ႊ္ေ ပၚာမေ္ ၿဖအ္ပ ္္္။ းၾ္ရရ္ာရကေ္ကံ ၿပွ္ႊ္္ းအ္ုာရးေႊႊြဲို႔ ရရရ္းက္ြဲံ ေ္္ဂ ၾ္ ေပပၚာမူ္ွ္ၿပစာ
ၿပွ္ႊ္္ ဖသႊၿဖ္ပာေရား္ၾ္ ေညာကမ္ရၾ္ေႊပ ္္္။ း ုညာ္ုရမ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ၊ ောာၿာ ေရာၾရေ္ႊြဲို႔ ေၾ ားၾ္ာေ
ေ ္ာ ဖသႊၿဖ္ပာေရားုပ္မႊ္ာေ္ာရက ၿပွ္္မ္ာၿပွ္ပ းဖႊြဲ းအွ္ာေ္ႊြဲို႔ ေးကၾ္ပံသၾမူွစာမေ္ ဝမ္ေရကၾ္းက္ကာေံ
ေံၾကမ္ံ

မ္ာၿပွ္ႊ္္ ဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ေရာဟက းရမ္ၾးၾ္ ေၾကမ္ာာႊ္းကာရက ၿဖအ္ပ ္္္ မ္ဗ က။

မ္္း
မူ ကး္္ (္မ္ညာၾ္္)မူ ။

။

မ္ာျပွ္ႊ္္ရြဲႊ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ၊ ောာျာ ေရာ၊ ေၾ ားၾ္ေ ္ ဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ဖ္ုို႔

း္ၾ္ းဓ္ၾအ္ႊ္ေ ပၚာမႀၾစာေ္ျဖအ္္ြဲံ အ္ုၾ္ပ ္ပာေျာ ေဖက္းု္္ျ မ္ာ၊ အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာပွကေ္၊ ေမေံၾားေးကၾ္
းပသံေ္ၾ္ု ေ ္ သေ္းေႊႊြဲို႔ ျပွ္္မ္ာျပွ္ပာရ းၾမူးွစေ္ ရရ္ရေႊၿပစျဖအ္္ြဲံး္ၾ္
ၾးၾ္ ပ္ုာ္ုဖသႊၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္းကး္ာ္ံာ္္း္ုို႔ ောရ က္းမ္ံာစပ ္္္ရရမ္။
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မ္ာျပွ္ႊ္္ဟက ္ မ္

။ ေညာာေးာ ၾ္ ာရ္အ
္ ပ
ု ုအ
သ သ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေႊကၾ္ညာၾ္္ြဲ (၁)။
။(

) စစာ
ေညာာေးာ ၾ္ာ ကားရမ္ံ ေးံးကေ္ရ္ရ ၾ္ာ ကာ

။

ညာၾ္းၾ္ ေညာကမ္ရၾ္ရႊ္

ေႊို႔အ။ြဲ

ေႊရက။ ။ ____________________ၿာ္ပႊႊ္္ ၊ ေၾ ာရကးုပ္အု၊ _______________________ေၾ ာရကးုပ္အု ၊ __________________________ ေၾ ာရက
စစာေရ။
ေညာာေးာ္မူ းာွ္

ေရ စ္္ုးအစးအစ္ းာွ္။ ။
အစ္
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