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ု ပ
္ ပ္ ာေရားရမံ္ ေၾ ားၾ္ေ ္
း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ာပွကေပာညာ္မ
ု ရ
္ က
းာ္ာွႊ္
ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္္က္္းာ္ား္ြဲ (၄)။ ။ ျာႊ္ာကး္ုမမ
္ ္
သ အပ၏ာၾ စ ဧရကး္စ္
ဘဝရုႊာ္ ၾႊ္းပ
လ ရ
္ ကရ ာာလာ ကာ
ာ္္ညာ
္ ၾ္ႊ္ ၏ႊ္ာ
ဧရကး္စ္္ုမ္ာေ ္ဒၾစာ း၏ာခယ္ာၿာ္ပ႕ႊယ္ာရ ဖသ႕ၿဖ္ပာေရားးၾမူးွစာ ကာ ာရရ္ရေ္က ေၾ ာရက္အ္ရကးရမ္ံ ၾႊ္ဒၾစား
ေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္ာရ

ဖသ႕ၿဖ္ပာေရားၾမူးွစာ ကာရရ္ရေ္က

ေၾ ာရက္အ္ရက္္ုာရးး

း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားးုပ္မႊ္ာာ ကားးေျခးေႊၾ္ုးရ္ုၾ္ၾမူာထကာ္ွ္ံ
ဤးၻၾ္ရွ္

ဒၾာ္ာအၾကား္ုမ္ာ

ေညာာေးာပး
ြဲ ာ္ာွႊ္ၾ္ု

း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ာာ ကာ

္စဗစ္က္္းာ္ားရမ္ံ

ျပပအုထကာျခမ္ာ

ျဖအ္ပ၏္ွ္။

ဖသ႕ၿဖ္ပား

ယ္္ာကာာ ကာ္းး
္ဖ
ြဲ ၾ္း္သုာျပပရႊ္ရန္၊
အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾက႑
္္ုာ္္္ေအရႊ္

ာွ္္္ုေညာကမ္ရၾ္္မ္ံေံၾကမ္ား္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကားရမ္ံ ဗဟု္ု္ာ ကာ ္္ုာပကာရရ္ရေအရႊ္းရမံ္ ေညာာေးာပ္
ြဲ မ္
ပ၏းမ္ၿပစာေႊကၾ္ ၎္္ု္ ္ေဘကထကာ းေးံးၾ မ္ံာ ကာ ေျပကမ္ားြဲ္္ုာ္ၾ္းကေအရႊ္ ရွ္ရယ္ပ၏ ္ွ္။

ရွ္ရယ္ခ ၾ္ာ ကာ
ဤေညာာေးာခႊ္ားအစးအစ္ၿပစာ္ွ္ံေႊကၾ္ ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ္ွ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ာလညာ္ုမ္ရက ္္မ္ာ
းခ ၾ္းးၾ္းရမံ္ ဗဟု္ု္ာ ကာရရ္ရၿပစာရန္၊ ေးကၾ္ပ၏ရွ္ရယ္ခ ၾ္ာ ကား္္ုမ္ာ ္ေဘကထကာ းေးံးၾ မ္ာ ကာ
ေျပကမ္ားြဲ္္ုာ္ၾ္းကေအာွ္။
၁။

ေၾ ားၾ္ဖသ႕ၿဖ္ပာေရား္ၾ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾက႑္အ္ခု္ွ္ာ ေညာကမ္ရၾ္္ာရပြဲ ဘၾ္အသုေထကမ္ံအုာ
သ ရ အႊအ္္ၾ
ေညာကမ္ရၾ္ရႊ္ း္ုးပ္ပသုၾ္ု ္္ျာမ္ႊကားွ္းကေအရႊ္။

၂။ ေၾ ားၾ္ာ္္ကာအုာ ကာ းမ္ေမ္္ုာပကာေအရႊ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရားျပမ္ ္အ္း္ုမ္္အ္ပ္ုမ္ ောာျာ ေရားရမ္ံ းေ္ာအကားုပ္
မႊ္ာာ ကာဖသ႕ၿဖ္ပာာလၾ္ု းကာေပား္ုမ္ရႊ္ းရမ္ားးရစားေထကၾ္းပသံာ ကာ ရရ္ရာလးရမ္ံ အႊအ္္ၾ အစာခ
သ ႊ္ုခာ
ြဲ လ းေရာဒၾစာပသုၾ္ု
္္ျာမ္ႊကာ းွ္ေအရႊ္။
၃။ းမူ္အ္စစား္ၾ္ာဟု္္ဘြဲ းမူ႕းဖ႕ြဲ းအွ္ာ္အ္ခု ဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ု္ၾ္ဖ္ုညာ္ုး မ္ းခ မ္ာခ မ္ာ ပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္ာလ
းေရာဒၾစာပသုၾ္ု ္္ျာမ္းက္ ွစွ္္အုအွ္ာာလ ္ေဘကထကာာ ကာ ္္ုာပကားကေအရႊ္။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ။

။ းအ္ုာရဌကႊာ ကာာရ းႊ္ထာ္ာာ ကာ ္္ုာဟု္္ းရပ္ဖၾ္းဖ႕ြဲ းအွ္ာာ ကာာရ းႊ္ထာ္ာာ ကာ

ေညာာေးာာွ္ံႊွ္ာအႊအ္။

။ းုပ္အုဖ႕ြဲ ေညာာေးာျခမ္ာ (းၾ္ဖၾ္ရွ္ဒၾာ္ာအၾကား္ုမ္ာ)

ေညာာေးာပ္
ြဲ မ္ပ၏းမ္္။မူ

။ ၅ စစာ းႊွ္ာညာသုာ (းယ္္ာကာရန္၊ းယ္ယကးုပ္္ကာရန္၊ ေၾ ာရက္မူေၾ ာရက္ကာ)

ံၾကာွ္ံးခ ႊ
္ ။္

။ ၁ ႊကရစ ၅း ာ္ႊအ္

း္း
ု ပ္ေ္ကပအစွာ္ ။

။ DVD Player ရန္၊ ပ္ုအ္ကညာ္ု ္ အကရၾ္းဒၾစာရန္၊ Marker ရန္၊ ာရ္္အုအကးုပ္းရမံ္ ေဘက္ပမ္

1

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ

ေညာာေးာပြဲ းအစးအစ္
းခႊ္ာ ၁။

။ ာ္္ညာ
္ ၾ္ျခမ္ာ


(၁း ာ္ႊအ္)

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ု ္္္ေရကၾ္းက္မူာ ကာ းခ မ္ာခ မ္ာၾ္ု ာ္္္ညာၾ္
ေပာျခမ္ာျဖမ္ံ ေညာာေးာပၾ
ြဲ ္ု အ္မ္ပ၏။ (္အ္စစာခ မ္ာ ၎္္ု္ေႊရပ္း္ပ္အကးရမ္ံ း္ၾ္ောားာ္ာ
ေံၾကမ္ာ းုပ္မႊ္ာၾ္ု ေျပကပ၏ေအ။)



ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ု ္္္ေရကၾ္းက္မူာ ကာ ရမ္ားရစာအက ောာျာႊ္ာေညာာေးား္ုမ္ေံၾကမ္ာ ္္ုၾ္္ႊ္ာပ၏။



စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူ္အ္စစာခ မ္ာအစၾ္ု ဤေညာာေးာပာ
ြဲ ရ ရရ္ရးကာွ္ံ ောရ က္
းမ္ံထကာေ္က ္အ္အသု္အ္ရက ရ္ရာရ္ရၾ္ု ောာျာႊ္ာ္ ေညာာေးာေအပ၏။ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္
းထၾ္္မ္ ေဖက္ျပထကာေ္က ရွ္ရယ္ခ ၾ္ာ ကာၾ္ု ရရမ္ားမ္ာျပၿပစာရန္၊ ေညာာေးာ ပြဲ းအစးအစ္ၾ္ု
ရရမ္ားမ္ာျပပ၏။

းခႊ္ာ ၂။

။ ပမူာေပ၏မ္ာအစ္ာအကာျခမ္ာ


ာ္္္ညာၾ္ျခမ္ာၿပစာေႊကၾ္

(၁၅ ာ္ႊအ္)
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္

ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ

း္ုးပ္ေ္က

္္မ္ားခ ၾ္ းးၾ္ာ ကာၾ္ု ပဏကာ္္ရရး
္ ္ုမ္ရႊ္ ေးကၾ္ပ၏ ေယဘမူယ ညာႊ္ေ္က ောာခႊ္ာ
ာ ကာၾ္ု ္အ္စစာခ မ္ာ ောာျခမ္ာ အမူာအာ္ာေးံးက ံၾွ္ံပ၏။
(ၾ) းၾ္ရ္ရ း္သုာခ ေ္က အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္ာ ကားရမ္ံ ္စားရသထၾ္ရ္ရာလးေပအေပၚ ္မ္ံးေႊျဖမ္ံ
ေၾ ႊပ္ာလရပ
္ ၏္းကာ။
(ခ) ဤေ ္ာရ ေ္ကမ္္မူာ ကာ းဓ္ၾ ရမ္ညာ္ုမ္ရ္ွ္ံ းခၾ္းခြဲာ ကာၾ းဘယ္ႊွ္ာ။
(ဂ) အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာအႊအ္္အ္ာ ကာၾ္ု ္မ္ယမူေးံးကရႊ္းရမံ္ အာ္ာ္ပ္ရႊ္ အ္္္းမ္အကာပ၏ ္းကာ။
(ဃ) ေ္ကမ္္မူာ ကာ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ားရမံ္ းမ္ေမ္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာ
ာႊ္ေအရႊ္ ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ာွ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ာရ္အ
္ ု (၁)
 းခႊ္ာ (၁) ္မ္ ေညာာေးာပ္
ြဲ ္ု းကေရကၾ္္မူာ ကာ္ွ္

ဤေညာာေးာပ္
ြဲ ရွ္ရယ္ခ ၾ္

ာ ကားရမ္ံ ေညာာေးာပသုႊွ္ားာ္ာၾ္ု ္္ရ္ရၿပစ ျဖအ္္ွ္။
 းခႊ္ာ (၂) ္ ရွ္ရယ္ခ ၾ္ာကရ ပ၏းမ္ေညာာေးာာွ္ံ္မူာ ကာ ္အ္စစားရမ္ံ္အ္စစာ ပ္ုာ္ု ရမ္ာရမ္ာ
းရစားရစာ ျဖအ္ေအရႊ္းရမံ္ ေညာာေးာဖးရယ္း္ုအ္္္ာ ကာ ျဖအ္ေပအေပၚးကေအရႊ္ း္လာညာေပာရႊ္ ျဖအ္္ွ္။
 ထ္ု္္ုေညာကမ္ရၾ္ျခမ္ာျဖမ္ံ ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာၾ ၎္္ုေႊုအစ္ဘးး္ၾ္ ာွ္္ွ္ံ
္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ေႊေံၾကမ္ာၾ္ု စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ႊကားွ္း္ုမ္
ာွ္ ျဖအ္္ွ္။
 းထၾ္ပ၏ ောာခႊ္ာ (၄) ခုၾ္ု ေညာာေးာရက္မ္ ောာခႊ္ာ္အ္ခုောာၿပစာ္္ုမ္ာ ပ၏းမ္ေညာာ ေးာ္မူ
္အ္စစာခ မ္ာအစ္းေျဖာ ကာၾ္ု အကရၾ္ခ ပ္းဒၾစာေပအေပၚ္မ္ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ ေရာာရ္္ရ
ပ၏ာွ္။ ဤးညာမ္ံ္မ္ ျပႊ္းရႊေ
္ ညာာေးာျခမ္ာ ာျပပရပ၏။
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းခႊ္ာ ၃။

။ “ျာႊ္ာကး္ုမမ
္ ္
သ အပ၏ာၾ စ ဧရကး္စ္ ဘဝရုႊာ္ ၾႊ္းပ
လ ရ
္ ကရ ာာလာ ကာ” ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ္က္္းာ္ာ
းအစးအစ္ၾ္ု ံၾွ္ံရ႕လ ေးံးကျခမ္ာ
(၃း ာ္ႊအ္)


စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္ ဤ္စဗစးအစးအစ္ းေံၾကမ္ားရကၾ္ု းၾ စ္ာာရ ရရမ္ာျပပ၏။ ထ္ု္္ု
ရရမ္ာျပရက ္မ္ ေးကၾ္ပ၏းခ ၾ္ာ ကာ ပ၏းမ္ပ၏ေအ။
“ဤ္စဗစးအစးအစ္္ွ္

းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္ယ္ေရာခၾ္ခြဲေ္က

းပ္ၱးုပ္ၾေးာ

အကျဖ အုးေၾ ာရကာရ းယ္္ာကာာ ကာ ဖသ႕ၿဖ္ပာေရားၾမူးွစာ ကာာရရ္ရပြဲ ရုႊ္ာၾႊ္ားလပ္ရရကာေႊရပသုးရမံ္
ေွကမ္းေခ ကမ္ာေၾ ာရကာရ

းယ္္ာ ကာာ ကာ

း္ၾ္ောားာ္ားေၾ ကမ္ားုပ္မႊ္ာာ ကား္္ုာ္
ေ ္္အ္ခုး္မ္ာာရ

ဖသ႕ၿဖ္ပာေရားး

ၾမူးွစာ ကာ

ရရ္ရ္ျဖမ္ံ

ၾ္ေၾကမ္ာာႊ္ေႊပသုးေံၾကမ္ာ

ေၾ ာရကးရအ္ရကျဖအ္ေ္က္းွ္ာ

ျဖအ္္ွ္။

ၾမူွစေထကၾ္ပသံာလာ ကာေံၾကမ္ံ

းယ္္ာကာာ ကာ္ဘး ္္ုာ္ၾ္းျာရမံာ
္ ကာာလ ၾကျခကာပသုၾ္ု ္မ္ျပထကာျခမ္ာ ျဖအ္ပ၏္ွ္။”


ထ္ုေႊကၾ္

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ္က္္းာ္ားအစးအစ္ၾ္ု

ံၾွ္ံရလ႕ေးံးကရႊ္

္္ုၾ္္ႊ္ာပ၏။

ဖမ္ံျပၿပစာရန္၊

ံၾွ္ံရလ႕အစ္း္မ္ာ

ေ္ခ ကးကရသုအ္ုၾ္

၎္္ုောာျာႊ္ာေညာာေးား္ုေ္က

းေံၾကမ္ားရကာ ကာၾ္ု အစ္ာအကာထကာရႊ္ ္္ုၾ္္ႊ္ာပ၏။


ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္ၾ္ု

ံၾွ္ံရလ႕ၿပစာေႊကၾ္

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ

ံၾွ္ံရလ႕္မူ္အ္စစာခ မ္ာအစၾ္ု ၎္္ု္ ာရ္္ာ္္ာရ ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကားကာ ောာျာႊ္ာ္
ာရ္္္ာ္ာ္မ္ပ၏။
းခႊ္ာ ၄။

။ ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္ ံၾွ္ံရ႕လ ၿပစာေႊကၾ္ ေးံးကေ္႕ရ္ရခ ၾ္ာ ကာၾ္ု ေညာာေးာျခမ္ာ

(၄၅ ာ္ႊအ္)


ဤရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ္က္္းာ္ာၾ္ု
ေးံးကရရ္ရခြဲံ

ံၾွ္ံရလ႕ၿပစာေႊကၾ္

္ွ္ၾ္ု

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ္က္္းာ္ာာရ

ာွ္္ွ္ံ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ

ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကားရမ္ံ

၎္္ု

ျာမ္ခံြဲံ ၾကာခြဲံ

္ာရ းေပအေပၚ

းုပ္အုဖ႕ြဲ ေညာာေးာပ၏။
ောာခႊ္ာ

ောာျာႊ္း္ုမရ
္ ႊ္

းခမ္ံးေရာေပာပ၏။


ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကား္ၾ္
ေညာာေးာခ ၾ္ာ ကာၾ္ု

းေရာဒၾစာေ္က

အႊအ္္ၾ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကာ္က္္းာ္ားေပအေပၚ

ျပႊ္းွ္ေညာာေးား္မ
ု ္ရႊ္

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူၾ္ု

းေထကၾ္းပသံျဖအ္ေအာွ္ံ းခ ၾ္ာ ကာၾ္ု ေးကၾ္္မ္ ေဖက္ျပထကာပ၏္ွ္။


ပ၏းမ္ေညာာေးာ္မူာ ကာ္

းရပ္ေ ္းရမ္ံ

း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ာ

း္ုးပ္ခ ၾ္ၾ္ုး္ုၾ္္

းပ္ုမ္ားကားသုာၾ္ု ေ္က္းွ္ာေၾကမ္ာရန္၊ း္မ္ံေးရ က္ညာသုားပ္ုမ္ာာ ကာၾ္ု ေရာခ ယ္္ ေ္က္းွ္ာ
ေၾကမ္ာ ေညာာေးာပ၏။

ေညာာေးာခ ၾ္ာ ကာၾ္ု ေႊကၾ္ညာၾ္္ြဲ (၁) ေညာာေးာခ ၾ္ာရ္္အုပုအ
သ သ

ၾ္ု္သုာ္ ာရ္္္ာ္ာ္မ္ပ၏။

းပ္မ
ု ာ္ (၁)။

။ းပ္ၱး္
ု ၾ
္ ေးာ အကျဖ အုေၾ ာရကရ္ရ းယ္္ာကာာ က္ ရုႊာ္ ၾႊ္ရာလာ ကားရမံး
္ ခၾ္းခြဲာ ကာ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
းာ္ာပႊ္ာခ ပ္ ႕္ြဲံ ႊွ္ာပွကာြဲံ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာ္မူာ ကာ ၾ
ု ၡႊုြဲ
မယ္ရယ္ာ ပ္ ာညာၾ္ ေရ႕ေျပကမ္ာထၾ္ းယ္ယကး္ၾ္ းုပ္
္ ကားခၾ္
(၁) းပ္ၱးု္္ၾေးာ အကျဖ အုေၾ ာရကာရ းယ္္ာကာာ ကာ ရမ္ညာမ
္ု ေ
္ ႊရ္ွ္ံ းခၾ္းခြဲာ ကာၾ
းဘယ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) ာ္ုာရက္စ္မ္ ေရးာ္ာျဖမ္ံ္က ္ကားက္ရၿပစာ ေးရက္စ
္မ္ းာ္ာပႊ္ာညာၾ္္ယ္ေရာ ခၾ္ခြဲျခမ္ာရန္၊ (၂) ေျာညာစးကးရွ္းေ္ာွသံျခမ္ာရန္၊ ႊွ္ာပွကာရ္ရျခမ္ာ
ေံၾကမ္ံ အပ၏ားထၾ္းလႊ္ာႊွ္ာျခမ္ာရန္၊ (၃) းမူမယ္ာ ကာ းးုပ္းၾ္ုမ္ရရကေဖရႊ္ းျခကားရပ္ေ ္ ္္ု
ေရ႕ေျပကမ္ာ္ျဖမ္ံ းယ္းုပ္္ကာရရကာပ၏ာျခမ္ာရန္၊ (၄) းရမ္ားးရစာာရ္ရ္ းယ္ယက္သုာအၾ္ပအစွ္ာာ ကာ
ားယ္း္ုမ္ျခမ္ာရန္၊
(၂) းယ္္ာကာာ ကာ ရမ္ညာမ
္ု ေ
္ ႊရေ္က းခၾ္းခြဲာ ကာာရ ေၾ က္းကး္မ
ု ေ
္ ္က းျခကာႊွ္ားာ္ာာ ကာ
ရ္ရပ၏္းကာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) းရမ္ားးရစာာြဲး
ံ ယ္္ာကာာ ကာ ေခ ာေမရရ္ရေအာွ္ံ ႊွ္ာ
းာ္ာရရကျခမ္ားရမံ္ း္း
ု ပ္ေ္က ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ေပာျခမ္ာရန္၊ (၂) အပ၏ာထၾ္းႊ
လ ာ္ ေၾကမ္ာာႊ္းက
ေအရႊ္ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာပွကရရမာ
္ ကားၾမူးွစရယမူျခမ္ာရန္၊ (၃) ေျာညာစးကးရွ္းေ္ာ ထ္ႊာ္ ္္ာာ္ ရႊ္
ေ ္း္မ္ာ ရရ္ရးမ
္ု ေ
္ ္က ႊွ္ားာ္ာာ ကာ ရရကေဖျခမ္ာရန္၊
းပ္မ
ု ာ္ (၂)။

။ းရမ္ားးရစာာြဲံ းယ္္ာကာာ ကာၾ္ု ၾမူွေ
စ ထကၾ္ပာ
သံ ေ
လ ပာျခမ္ာျဖမ္ံ းယ္ယကၾက႑ဖ႕သ ၿဖ္ပာျခမ္ာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
ဘးးယ္ယက ေံၾာ္သ္ရက ရုႊာ္ ၾႊ္ထၾ္ၾက ထၾ္းာ္ာရရက
အုေပ၏မ္ားယ္ယမူ အၾ္ာၾ
လ မူ ွစ္ွ
မူ ာ
စ ရ းၾ ပ္ ာရ
(၁) းုပ္
္ ကာရရကာပ၏ာၿပစာ အၾ္ယးၱယကာာ္သုား္မ
ု ေ
္ ္က းယ္္ာကာာ ကာၾ္ု းခ ႊ
္ ာ
္ စ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာရ္္္
္ ာ
္ ာ္
း္မ
ု ရ
္ ႊ္ ာွ္ၾ္
ြဲံ ု္ ၾမူွး
စ ္ုမ္
္ ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။

(၁)

းယ္္ာကာာ ကာ းအုးဖ႕ြဲ ျဖမ္ံ းခ မ္ာခ မ္ာၾမူွ္
စ

းုပ္
္ ကာရရကာပ၏ာာလၾ္ု ေျဖရရမာ္ ျခမ္ာရန္၊ (၂) ေၾကၾ္အၾ
္ု အ
္ ၾ္ရန္၊ ေၾကၾ္ရ္
္ အ
္ ၾ္ၾ္
ြဲံ ု္ အၾ္ယးၱယကာာ ကာ
ၾ္ု ္အ္စာစ ္ွ္ာားယ္ယး
မူ ္ုမပ
္ ၏ၾ အုေပ၏မ္ားယ္ယျမူ ခမ္ာ ္္ုာဟု္္ မရကာရာ္ာျခမ္ာရန္၊ (၃) းအ္ာု ရဘဏ္းမ
ရ ံ္
္ား၏ယာ္္ုာရ ေခ ာေမာ ကာ ရယမူျခမ္ားရမံ္ းခ ႊ
္ ာ
္ ႊ
ရ ျ္ ပႊ္းွ္ေပာညာပ္းမ
္ု ရ
္ ႊ္ အႊအ္္ၾ အစာခ
သ ႊ္ုချြဲ ခမ္ာ။
(၂) ေံၾာာစရးႊ္ထပ
ု ာ
္ ကာၾ္ု ထာ္ာထကာရ္ွ္ံ းယ္္ာကာာ ကာ ေံၾာ္သ္ရကာရ ာွ္ၾ္
ြဲံ ု္ ရုႊာ္ ထၾ္
း္မ
ု ာ
္ ွ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) ေခ ာေမ းာ ပ္ ာာ ပ္ ားရမံညာ
္ မ
္ု ေ
္ ္က ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္
အုေညာကမ္ာျခမ္ားရမံ္ အွ္ာာ စ္ာအွ္ာၾာ္ာာ ကာၾ္ု ျပွ္ံအုအ
သ ကႊကားွ္ေးကမ္ ေးံးကရႊ္ရန္၊ (၂) ေခ ာေမ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ရယမူး မ္ ရွ္ရယ္ခ ၾ္း္္မ
ု ာ္ အႊအ္္ၾ ္သုာအ္
ြဲ ျပႊ္းွ္ေပာညာပ္ရာွ္ံးခ ႊ
္ ္
္ မ္ ေပာညာပ္းမ
္ု ္
ေအရႊ္ းအစးအစ္္ၾ

ေညာကမ္ရၾ္ရႊ္ရန္၊ (၃) ား္း
ု ပ္ေ္က ္သုာအာ
ြဲ ာ
လ ကာ ာျပပးုပပ
္ ြဲ ေခခ္က

အုေညာကမ္ာရႊ္။

းပ္မ
ု ာ္ (၃)။

။ ေၾ ာရက္အ္အာ
စ ၾ
သ ႊ
္ ာ္ ေံၾကမ္ံ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရက္ ေၾကမ္ာာႊ္ာေ္က ္္ာု ္ၾ္ေျပကမ္ားြဲာာ
လ ကာ
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
ရကခ မ္ာညာၾ္ေပာ းာ္ာ္သ္ကာေးာ ေၾ ာရကဖ႕သ ၿဖ္ပာေရာ ေထကၾ္ၾေ
မူ ပာ
းယ္ယကအ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာ ဖ႕သ ၿဖ္ပာေပာ ေ္ကမ္္း
မူ ယ္္ာကာ းခမ္ံးေရာ
(၁) ညာယ္ာကားမူား္းႊ္ သု ္္ုာဟု္္ ေၾ ာရက္အ္အာ
စ ၾ
သ ႊ
္ ာ္ ညာ္္
ု ွ္ာကရ းဘယ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) ေ္ကမ္ၾရ
္ု ာစ ယကး္ုမမ
္ ္
သ မ္ ေးကမ္ျာမ္ေႊေ္က ေၾ ာရက
္အ္ အစာၾ
သ ႊ
္ ာ္ ပသုအၾ
သ ္ု ႊာမူႊကယမူ္ ၎း္ုမ္မသ္းၾမူးွစျဖမ္ံ ၂း၁၆ ခုးရအ္ာရ ၂း၁၉းခုးရအ္းထ္း(၃) းရအ္
အစာသၾ္ႊ္ားျဖအ္းၾ ႊ္ဒၾစာေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္ရရး္ ေၾ ာရကးး၁းား
ေႊျခမ္ာရန္၊းး၂

ရက္မ္းးေၾကမ္းထွ္ေဖက္ေညာကမ္

ားးဓ္ၾေညာကမ္ရၾ္ခ ၾ္း္သုာရပ္ာရကးေၾ ာရက္ကာာ ကာ္

အာ္ာေညာကမ္ရွ္ျာရမ္ံ္မ္ျခမ္ာရန္၊းးမူာလပ္္းႊ္ာၾ မ္ ဖသ႕ၿဖ္ာေရားရမ္ံ းမ္ေမ္္ုာပကာေရားုပ္မႊ္ာာ ကာရန္၊ (၃)
အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာရန္၊းောာျာ ေရာရန္၊းးေ္ား အကာေခ ာေမာ ကာညာ္ုမ္ရကး္္ မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ

္္ရ္ရရႊ္

ေညာကမ္ရၾ္ျခမ္ာရန္၊ (၄) ေၾ ာရက္ းေျခခသးေညာကၾ္းးသုာ ကာျဖအ္ေ္က းာ္ာရန္၊ ္သ္ကာ းရမ္ံ
ေညာာေပာခႊ္ာာ ကာ

္ွ္ေညာကၾ္ျခမ္ာရန္၊

(၅)

းေရာဒၾစာညာသုာျဖအ္ေ္က

ေၾ ာရက္ကားကားသုာ္

ပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္ာလၾ္ု ျာရမံ္
္ မ္ျခမ္ာ။
း
(၂) ေၾ ာရကးရွံပ
္ ္္ရပ
သ ုေ
သ မ ညာ္္
ု ွ္ာကရ းဘယ္ႊွ္ာ။ းယ္္ာကာာ ကား္ၾ္ ာွ္ၾ္
ြဲံ ု္
းၾ ပ္ ာေၾ ာ္မူာ ရရ္ရ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) ေၾ ာရကဖသ႕ၿဖ္ပာေရား္ၾ္ းရွ္ံပ္္ ရသပုေ
သ မ္အ္ရပ္ ထမူ
ေထကမ္္ ေမေံၾာေၾက္ာ္စ္အ္ရပ္ဖ႕ြဲ အွ္ာၾက အႊအ္္ၾ အစာခ
သ ႊ္ုချြဲ ခမ္ာရန္၊ (၂) ေၾ ာရက္ကာာ ကာ းမ္
ေမ္္ာု ပကာေရာ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပမ
္ ႊ္ာာ ကာ ထမူေထကမ္းမ
္ု ရ
္ ႊ္ းရွံပ
္ ္္ရပ
သ ုေ
သ မာရ ေမေခ ာယမူ
း္မ
ု ျ္ ခမ္ာရန္၊ (၃) အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာဘဏ္ာရ ေခ ာေမာ ကာရယမူား
လ ေပအေပၚ ေမေံၾာညာ္မ
ု ရ
္ က းဒၾသေပာာလာ ကာၾ္ု ေၾက္
ာ္စာရ းဒၾသျပပေပာျခမ္ာရန္၊ (၄) ေၾ ာရကာရ အုေပ၏မ္ာ္ းယ္ယက္သုာအၾ္ယးၱယကာာ ကာ းယ္ယျမူ ခမ္ာ။
းပ္မ
ု ာ္ (၄)။

။ ေၾ ားၾ္ဖ႕သ ၿဖ္ပာေရာၾ္ု ဘၾ္အုေ
သ ၏မ္ံအုာ
သ ရ ခ ွ္ာၾပ္ေ္က ညာယ္ာကားမူား္းႊ္ ုသ အစာၾ
သ ႊ
္ ာ္

း
းဓ္ၾၾ ေ္က ္္မ္ာအၾကာာ ကာ
အၾ္ား
လ ယ္ယကေျပကမ္ားြဲဖု္ ႊွ္ာပွကႊြဲု ပသပ
ံ ာ္ု အ္ု
္ကာမ၏ာေပ၏အွ္ းယ္ယက္ွ္ ဧရကး္စ အပ၏ာၾ ပ
စ ၏
(၁) ေၾ ားၾ္အာစ ပကာေရာ ဖ႕သ ၿဖ္ပာရႊ္ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာၾက႑းျပမ္ းျခကာာွ္္ွ္ံၾက႑ာ ကာပ၏ ္္ာု ္ၾ္
ရႊ္းး
္ု ပ္္ႊွ္ာ။
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စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) းမ္ေမ္္ာု ပကာေအရႊ္ အ္ၾ
ု ပ
္ ္ပာေရားျပမ္ ောာျာ ေရာရန္၊ ္အ္
း္မ
ု ္
္ အ္ပမ
္ု ္ အစာပကာေရားုပမ
္ ႊ္ာမယ္ာ ကာ းုပေ
္ ညာကမ္ရႊ္းး
္ု ပ္ျခမ္ာရန္၊ (၂) း္း
ု ပ္ေ္ကးရမ္ားးရစာ ရရ္ရ
ရႊ္းမ
ရ ံ္ ရရ္ရးကေ္ကးရမ္ားးရစာၾ္ု အႊအ္္ၾ အစာခ
သ ႊ္ုခး
ြဲ ္ုမရ
္ ႊ္ း္း
ု ပ္ျခမ္ာရန္၊ (၃) ား္း
ု ပ္ေ္က ္သုာ
အာ
ြဲ ာ
လ ကာ ာျပပးုပဘ
္ ြဲ းုပမ
္ ႊ္ာ္္ာု ခ ႕ြဲ း္ုမရ
္ ႊ္ ေခခ္ကအုေညာကမ္ာျခမ္ာရန္၊ (၄) း္း
ု ပ္ေ္က ္္မ္ားခ ၾ္
းးၾ္ာ ကာ းၿာြဲအေ
ု ညာကမ္ာေးံးက္ ၾ္ယ
ု ရ
္ ွ္ၾယ
္ု ေ
္ ္ာျာမ္ံာကာေအရႊ္ းအစ္ဒၾ္ပာအကာျခမ္ာ။
(၂) ေၾ ာရကဖ႕သ ၿဖ္ပာ္္ာု ္ၾ္ေရား္ၾ္ းဓ္ၾၾ ေ္ကးရက္ွ္ းဘယ္ႊွ္ာ။
စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ာ္
ရ အ
္ ။ု ။ (၁) ေခ၏မ္ာေညာကမ္ာေ
လ ၾကမ္ာအက ေပား္ုမေ
္ ္က းဖ႕ြဲ းအွ္ာ
ရ္ရရာွ္။ (၂) ပမူာေပ၏မ္ားုပေ
္ ညာကမ္္္္ား
လ ရမံ္ အစာခ
သ ႊ္ုခ္
ြဲ ္္ာလ ေၾကမ္ာာႊ္ရာွ္။ (၃) းၾ မ္ံပ ၾ္]
ခ အကာာလၾမ္ာရရမာ္ အကျဖမ္ံ းမူးာ ကာ္းၾ ပ္ ာၾ္ု ေရရ႕ရလရာွ္။

းခႊ္ာ ၅။

။ ေညာာေးာပ္
ြဲ းၾ ပ္ ာ္ၾ္ေရကၾ္ာၾ
လ ္ု ္သုာ္ပ္ေးံးကျခမ္ာ


(၁း ာ္ႊအ္)

ဤေညာာေးာပြဲ ာၿပစာညာသုာာစ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္ ေညာာေးာပး
ြဲ ေံၾကမ္ားရကးေပအေပၚ ပ၏းမ္
ေညာာေးာ ္မူာ ကာ္ းျပပးာမူ ္ေဘကထကာ ာွ္ၾြဲံ္္ုရ္ရပုၾ
သ ္ု ေးကၾ္ပ၏ ောာခႊ္ာာ ကာ ောာျာႊ္ာ္
းၾြဲျဖ္္ ေးံးကရႊ္ ျဖအ္္ွ္။


ဤရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္ၾ္ု ံၾွ္ံရလ႕ျခမ္ာျဖမ္ံ ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ
ရရ္ရခြဲံပ၏ ္ႊွ္ာ။ ထ္ု္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ္ွ္ ္မ္ံး္ၾ္ း္သုားမ္ပ၏္းကာ။
းဘယ္ ေံၾကမ္ံႊွ္ာ။



္မ္္ း္ၾ္ောားာ္ာေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ာာ ကာ ပ္ုာ္ု္္ုာ္္္ ေၾကမ္ာာႊ္ေရား္ၾ္ းျခကာ
ာွ္္ွ္ံ ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ း္ုးပ္ပ၏္ႊွ္ာ။



ေ ္ခသျပွ္္မူာ ကာ္ွ္ ၎္္ုး္ုးပ္ေ္က ္္မ္ားခ ၾ္းးၾ္ာ ကာ ညာၾ္းၾ္ရရ္ရေအ
ရႊ္ းထၾ္ပ၏ောာခႊ္ာာ ကာ္ းေျဖာ ကာၾ္ု းျခကာပွကေပားုပ္မႊ္ာာ ကား္ၾ္ ျပႊ္းွ္
း္သုာခ း္ုမ္ရႊ္ ာရ္္္ာ္ာထကာရ္ရပ၏။

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ာရ္အ
္ ု (၂)
္စဗစးအစအစ္္အ္ခုၾ္ု း္သုာျပပ္ အၾကား္ုမ္ာေညာာေးာပ္
ြဲ အ္ခု ျပမ္ညာမ္ရက္မ္ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ
္မူ္ွ္ ေးကၾ္ပ၏္္ုၾ္ု ဒၾ္ပ္မ္ ျပမ္ညာမ္ထကာရႊ္ း္ုးပ္္ွ္။


္စဗစ းအစးအစ္ပ၏ းေံၾကမ္ားရကး္ၾ္ ္မ္ံေးရ က္ေ္က္ ႊကာေထကမ္္မူးုပ္အုၾ္ု ဒၾ္ပ္မ္
အုအွ္ာထကာၿပစာရန္၊ ေညာာေးာပာ
ြဲ ္္ုမ္ာစ ၎္္ုးကာ ဒၾ္ပ္မ္းေံၾကမ္ာံၾကာထကာရႊ္။



းၾယ္္ ႊကာေထကမ္္မူးုပ္အု္ွ္ ္္ုမ္ာရမ္ာ္ကာာ ကာျဖအ္ၿပစာ စစေညာကမ္ေညာာေးာ္မူ္ွ္
ေ ္ဘက္ကအၾကာၾ္ု

ာေျပကး္ုမ္ပ၏ၾ

ေ ္ခသဘက္ကအၾကာ

ေျပကညာ္ုး္ုမ္္မူ္အ္စစာၾ္ု

ဘက္ကျပႊ္ေပာရႊ္ ဒၾ္ပ္မ္ျပမ္ညာမ္ ထကာပ၏။


ႊကာေထကမ္္မူာ ကာ းးယ္္ၾမူးကေရကၾ္း္ုမ္္ွ္ံ းညာမ္ေျပေ္ကေႊရက္မ္ းုပ္ေညာကမ္
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ရႊ္ ညာသုာျဖ္္ပ၏။


ေညာာေးာပ္
ြဲ မ္ း္သုာျပပာွ္ံ ပအစွ္ာာ ကာ (စပာက - TV ရန္၊ DVD ျပအၾ္) ေညာာေးာပြဲ ၾ မ္ာပ
္ွ္ံေႊရက္မ္ ရရ္ရး္ုမ္ျခမ္ာရ္ရာရ္ရးရမံ္ ာရရ္ရး္ုမ္ပ၏ၾ စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူာရ ၎းရမံး
္ ္မူ္ၾ
ယမူေညာကမ္ းကရႊ္ ျဖအ္္ွ္။



ေညာာေးာခ ၾ္ာ ကာၾ္ု ာရ္္္ာ္ာ္မ္း္ုမ္ရႊ္းမ
ရ ံ္ းႊကဂ္္ေညာာေးာပာ
ြဲ ကား္ၾ္ ပ္ုာ္ုေၾကမ္ာ
ာႊ္အက ေညာကမ္ရၾ္း္ုမ္ရႊ္ း္သဖာ္ာအၾ္ ္္ုာဟု္္ ာရ္္အုအကးုပ္ျဖမ္ံ ာရ္္္ာ္ာ္မ္ရႊ္
း္ုးပ္္ွ္။

စစာေညာကမ္ေညာာေးာ္မူး္ၾ္ ရွ္ွႊ္ာခ ၾ္
ျာႊ္ာကး္ုမမ
္ ္
သ အပ၏ာၾ စ ဧရကး္စ္ ရုႊာ္ ၾႊ္းပ
လ ရ
္ ကရ ာ ဘးာ ကာ
ခမ္္္
မူ ကးယ္ (္မ္ညာၾ္္)မူ ။

။ ရုပ္ျာမ္္သံၾကာပရ္္္္္္ာ ကာ ာဂၤးကပ၏ရရမ္။ ၾ ာ္္ု ရ္ုၾ္ၾမူာေရားဖ႕ြဲ

ေရကၾ္ရရေ
္ ႊ္ကၾေ္ကံ ျာႊ္ာကး္ုမ္မသရြဲ႕ အပ၏ာၾ စား္ု ္မ္အကာေခအေပၚေးအေပၚရ္ြဲံ ဧရကး္စ္္ုမ္ာေ ္ဒၾစာ း၏ာခယ္ာၿာ္ပ႕ႊယ္
ာရကဘြဲ ျဖအ္ပ၏္ယ္။ အပ၏ာအ္ုၾ္ပ ္ပာ္ြဲံးခ၏ာရက အ္ုၾ္ပ ္ပာအရ္္္ေခ ာေမ အစာသခႊ္ုခာ
ြဲ လၾ းေရာပ၏္း္ုရန္၊ အ္ုၾ္ပ ္ပာခ ္ႊ္ၾေႊ
ရ္္္္္ာ္ာခ ္ႊ္းထ္ းး မ္ာစေးကမ္ေညာကမ္ရၾ္း္ုမာ
္ လ အၾ္ာလးယ္ယကအႊအ္္္ုာ္ၾ္ဖ္ုး္ၾ္ ေ ္ခသေ္းေႊႊြဲု
အုေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္ာလ ္ာ း၏ယာအ္္္ဓက္္ ထကာရ္ရျခမ္ားကာျဖမ္ံ ေ ္ခသေ္ရြဲ႕ းမူာလအစာပကာဘးဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္းက္က
ျဖအ္္ြဲံးျပမ္ ေ ္ဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ုာ ္ၾ္ာလ းေံၾကမ္ားရကေ္ၾ္ု ရ္ုၾ္ၾမူာ္မ္ညာၾ္ေပာ္ကာာရကဘြဲ ျဖအ္ပ၏္ယ္ရရမ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၁) းပ္ၱးပ
ု ၾ
္ ေးာ အကျဖ အုေၾ ာရကရ္ရ းယ္္ာကာာ ကာ းခၾ္းခြဲာ ကာံၾကာ ရုႊာ္ ၾႊ္ေႊရာလာ ကာ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု (္္မ္ာေထကၾ္ာ။

။ ျာႊ္ာကံရုပ္ျာမ္္သံၾကာပရ္္္္္ာ ကာခမ္ဗ က…ျာႊ္ာကး္ုမ္မသရြဲ႕အပ၏ာၾ စး္ု႕ ္မ္အကား

ေခအေပၚး ညာ္ုံၾ္ြဲံ ဧရကး္စ္္မ
ု ္ာေ ္ဒၾစာဟက ာ္ုာအပ၏ာ အ္ုၾ္ဧၾေပ၏မ္ာ ၃၇္္ႊ္ာရရ္ျပစာ းရအ္အစ္ညာႊ္အပ၏ာ ထၾ္ရရ္ာလးာ ကာညာသုာ
ေ ္ၿၾစားျဖအ္ပ၏္ယ္။ ဧရကး္စ္္ုမ္ာေ ္ံၾစာရြဲ႕ ္ခ ္ပ႕ေႊရကေ္ာရက ၾကားာ္ာာရရ္္ြဲံး္ၾ္ ေရးာ္ာေံၾကမ္ား
ၾ္ု္ကး းကာၾ္ုာ

ရပ၏္ယ္။

အကျဖ အုးေၾ ာရကဟက
စေၾ ာရကေးာရြဲ႕း

ဧရကး္စ္္မ
ု ္ာေ ္ဒၾစာ

ေရးာ္ာခရစာႊြဲ႕္က္ကာေရကၾ္
းဓ္ၾး

း၏ာခယ္ာၿာ္ပ႕ႊယ္

း္မ္ာာရကရရ္္ြဲံ

းု္မ္္ြဲံေၾ ာရကျဖအ္ပ၏္ယ္။

းပ္ၱးုပ္ၾေးာ

း္ာ္ေျခေပ၏မ္ာ

(၁၃း)

ရရ္ျပစာ

း္ၾ္ောားာ္ားေံၾကမ္ားုပ္မႊ္ာၾေ္ကံးအ္ုၾ္ပ ္ပာေရာႊြဲ႕မ၏ားုပ္မႊ္ာျဖအ္ပ၏္ယ္။

္ကယကးရပ္ြဲံး ေၾ ာရကးေးာျဖအ္ေပာြဲံ းယ္ယကး အ္ုၾ္ပ ္ပား ေရား္ၾ္ ေ ္ခသျပွ္္မူေ္ာရက အ္ႊ္ေခအေပၚာာ
လ ္ပာအသု
ရရ္ေႊပ၏္ယ္။
ေ အေပၚ္မ္းယ္ (ေ္ကမ္္ရန္၊မူ းပ္ၱးပ
ု ၾ
္ ေးာ အကၿဖ အုေၾ ာရက)။

။ ံၾကၿပစေပ၏ံ။ းေဖ္္ု းၾ္ထၾ္ ၾ္ွ္ာၾ

းုပ္းက ္ယ္။ းခုးေဖးောေ္ ာရရ္ေ္ကံ ၾ္ုယ္ပြဲ ၿပႊ္းပ
ု ္ေႊ ရ္ကေပ၏ံ။ အ္ုၾ္္ကၾေ္ကံ ေၾကမ္ာပ၏ ္ယ္။
ာ္ုာေးဝ္ ေၾကမ္ာရမ္ းခုေ္ကံ ာ္ုာေးဝ္ ာေၾကမ္ာေ္ကံ အပ၏ာၾ ေ္ကေႊၿပစ။ ရ္္္ရ္က ေရေ္ကံႊွ္ာႊွ္ာ
ေးကၾ္ထြဲာရက ရရ္္ကေပ၏ံ။ ပ္ုာာကာာၾ ရမ္ေ္ကံ းယ္္ာကား္ၾ္ၾေ္ကံ ေၾကမ္ာ္ယ္ေပ၏ံ။ ပ္ုာာကာေ္ၾ းက္ြဲံ
းခ ္ႊ္ ၾ ေ္ကံ ၾ္ုယ္းယ္ထြဲာရက ျဖအ္းုရ
္ ္ရရမ္ေ္ကံ းယ္္ာကာေ္း္ၾ္ ညာသုာရလသာ္ကာ္ကေပ၏ံ။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။
္ယ္။

။ းြဲ စေၾ ာရကေးာာရကရရ္္ြဲံ းယ္္ာကားာ ကာအုဟက ္ေႊၾုႊ္းယ္ထြဲညာမ္ားး းုပ္းုပ္ရပ၏း

ရကၾးမူမယ္းာ ကာအုၾးွ္ာ

ေရ႕ေျပကမ္ားုပ္္ကာေ္းျဖအ္

းယ္းုပ္မႊ္ာႊြဲ႕ာ္္ကာအုအကား္္ေႊေရာ

ေရံၾွ္ရကျာၾ္းရ
ု က

ညာ္ု္း္ုျာ္ပ႕္ၾ္းးုပ္

းသုေးကၾ္ာလာရရ္္ကေံၾကမ္ံ
းုပ္ၾ္ုမ္ံၾ္ကေ္ႊြဲု

ျပွ္ပးု္မ္မသးေ္ၾ္ုးေျပကမ္ာေရ႕းုပ္ၾ္ုမ္းံၾ္ကေ္ေံၾကမ္ံရကာရက းးုပ္္ာကာ ရရကာပ၏ာ းကပ၏္ယ္။
ေ အေပၚ္မ္းယ္။

။ းယ္အု္ၾ္္က းခုၾေ္ကံ းးုပ္္ာကာေ္ၾေ္ကံ ၾခႊ္ာ္္ုေ္ကမ္္မူးယ္္ာကာေ္

း္ၾ္ ရရကာပ၏ာ္ကာ္ယ္။ းခ ္ႊ္္ႊ္အ္ုၾ္ရာယ္ရန္၊ ရ္္္ရာယ္ညာ္ုရမ္ းမူေ္ာရရ္း္ုရရ္ရမ္ ႊွ္ာႊွ္ာေ္ကံ းခၾ္းခြဲ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေ္ကံ ရရ္္ကေပ၏ံ။
စစာေ္က္ာမ္ာ (ေ္ကမ္္ရန္၊မူ းပ္ၱးပ
ု ၾ
္ ေးာ အကၿဖ အုေၾ ာရက)။

။ းးုပ္ၾ

စးယ္းးုပ္ႊြဲု းညာမ္ာေၿပ္ြဲံးခ၏

ာရက းယ္ယကာြဲံေ္ံၾေ္ကံ ၿာ္ပ႕ေပအေပၚာရက္ကာၿပစာ းးုပ္းုပ္္က ာ ကားကပ၏္ယ္။ ၾခႊ္ေ္က္္္ုညာစာရက းးုပ္္ာကာ
းခၾ္းခြဲၾေ္ကံ ္းကာ ရရ္ပ၏္ယ္။

စးုပ္းကားခၾ္းခြဲရရ္္ြဲး
ံ ္ၾ္ အၾ္ႊုး
ြဲ ုပ္ဖ္ု အစ္ာအကာၿပႊ္ေ္ကံ းွ္ာ

ၾခႊ္ေ္က္္္ုာရက အၾ္းခၾ္းခြဲရရ္ပ၏္ယ္။ ေရရားကာြဲံးရအ္ေ္ာရကေ္ကံ ၾခႊ္ေ္က္္္ုရကာရက အ္ၾ
ု ္ပ ္ပာေရာႊြဲု ပ္္္ၾ္
း္ု႕ၾေ္ကံ ေ္က္ေ္က္းခၾ္းခြဲ ၿာမ္ေႊရပ၏္ယ္။ းမူးရမ္ားးရစားွ္ာာရရ္ရန္၊ အၾ္ၾ္ရ္ယက ဝယ္း္ုမ္္ြဲံ းမ္းကာ
ာရရ္ဘမူာ။ ၏ႊြဲုပြဲ ၾခႊ္ေ္က္္္ု ္သ္ရကးွ္ေႊ္က ၿဖအ္ပ၏္ယ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၂) းရမ္ားးရစာာြဲံ းယ္္ာကာာ ကာၾ္ု ၾမူွေ
စ ထကၾ္ပာ
သံ ေ
လ ပာျခမ္ာျဖမ္ံ းယ္ယကၾက႑ဖ႕သ ၿဖ္ပာျခမ္ာ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ းးုပ္္ာကားခၾ္းခြဲရရ္ေႊ္ကေံၾကမ္ံ ္ခ ္ပ႕ းယ္္ာကာေ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာႊြဲ႕ ပ္္္ၾ္္ြဲံ

အၾ္ပအစွ္ာေ္းကာၾ္ုာဖု္ု းု္းပ္းကပ၏္ယ္။ းယ္္ာကားာ ကာအု း ၾေ္ကံေမေံၾာ းခၾ္းခြဲရရ္္ကေံၾကမ္ံး
ာ္္္း္ုမ္းံၾပ၏ဘမူာ။ အပ၏ာရ္္္
္ ္ာ္ာခ ္ႊ္ာရကးးခ ္ႊ္ာရစာရ္္္္္ာ္ားး္ု္မ္ရမ္အ္ုၾ္ထကာ္ြဲံအပ၏ာေ္ ညာသုာရသလာံၾရပ၏္ယ္။
ေ အေပၚ္မ္းယ္။

။ အၾ္္သုာဖ္ုၾေ္ကံ ္္ပ္ေ္ကံားယ္ၾမူဘမူာ။ ရရ္္ြဲံ္မူၾ ႊွ္ာၿပစာ ာရရ္္ြဲံ္မူၾာ ကာေ္ကံ ေအကမ္ံေႊ

ရ္ကေပ၏ံ။ ေအကမ္ံၿပစာေ္ကံ ၾု္ယ္ံးးရွ္ံၾ ာရ ၾု္ယ္ေခခရ္ယ္ ရ္္္ရ္ယ္ းြဲံ စး္ုာ ္ပာေပ၏ံေး။ းညာမ္ေ္ကံ
္္ပ္ာေၿပ ပ၏ဘမူာေပ၏ံေႊက္။ းမူမရ၏ား္ု ာရရမ္ အၾ္ၾ္ုေအကမ္ံေႊရေ္ကံ ္ခ၏္ေး အပ၏ားွ္ာ ၾခာ္ာ္ကာ္ကေပ၏ံေး။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ းြဲံ စေၾ ာရကရြဲ႕ ေႊကၾ္ထပ္အႊ
္ ္ေခအေပၚာလၾေ္ကံ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရား္ၾ္ းသုေးကၾ္္ြဲံ းရမ္ားးရစာ

ာရရ္ျခမ္ာ ျဖအ္ပ၏္ယ္။ ျာႊ္ာကံးယ္ယကအ္ုၾ္ပ ္ပာေရာဘဏ္ၾ းယ္အ္ုၾ္အရ္္္ေခ ာေမ ္အ္ဧၾ ္အ္္္ႊ္ာခး
ြဲ လႊ္ာႊြဲ႕းထု
ထု္္ေခ ာေပာခြဲံပ၏္ယ္။ ဘယ္းု္ေမေခ ာရာယ္ ညာ္ု္ကေ္ၾ္ု ္္ပ္ျပစာ ႊကာားွ္ံၾ္ြဲံ ေ္ကမ္္မူေ္ၾေ္ကံ
ႊစာအပ္ရကာရက္ကးး္္ုားံၾစာံၾစာေပာျပစာ ေခ ာယမူးုပ္ၾ္ုမ္ေႊရ ္ကပ၏။
စစာေ္က္ာမ္ာ။

။ ၾခႊ္ေ္က္္္ု းယ္္ာကာေ္ာရက းဓ္ၾးခၾ္းခြဲၾေ္ကံ းရမ္ားးရစာေပ၏ံဗ က။ ၾခႊ္ေ္က္္ု္

ေၿာယကပ္ုမ္ညာ္ုမ္ ္ယ္ညာ္ုေပာြဲံး္ု ၾခႊ္ေ္က္္္ုညာစာရက းရမ္ားးရစာညာ္ု္က ာရရ္ံၾ္ကာ ကာ္ယ္။ ္ရကးသုာာရက းရမ္ာ
းးရစာ ႊြဲုးုပ္း္ုမ္္မူၾ ၄ပသု ၁ပသုပြဲ ရရ္ပ၏္ယ္။ ၾ ႊ္္ကေ္ၾေ္ကံ းေံၾာ္မ္ၿပစာ းုပ္ရ္ြဲံး္ၾ္ ္စားရသေပအေပၚ္ြဲံ
းခ ္ႊ္ာရက ၾခႊ္ေ္က္္္ုး္ၾ္ းၿာ္္းအႊ္ာညာ္ု္က ာရ္ရ္ေးကၾ္ ျဖအ္ေႊပ၏္ယ္္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

းယ္္ာကာေ္ဟကးခုး္ု

းခၾ္းခြဲေ္ၾေႊေၾ က္းကာျပစာ

းေံၾာ္သ္ရကၾေႊ

း္္ေျာကၾ္း္ြဲံဘးၾ္ု း္ုးကာေႊံၾပ၏္ယ္။
စစာေ္က္ာမ္ာ။

။

းယ္္ာကား္ၾ္

ဘဝရရမ္္ႊ္္္ုာ္ၾ္ဖ္ု႕ညာ္ုရမ္ေ္ကံ

ၾခႊ္ေ္က္္္ုးယ္္ာကာာရက

္ု္မ္ာၿပွ္ထြဲာရကရရ္္ြဲံ းမူ္ႊ္ာအကာ းကားသုာထြဲာရက းႊ္ာံၾ
္ ညာသုာပြဲး္ု ၾခႊ္ေ္က္ထမ္္ယ္။ ပွက္္္ းမူ္ႊ္ာအကာ
းွ္ာ ာဟု္္ဘမူာ။ ပွကာ္္္း္ု းယ္းုပ္း္ုရ္ယ္ညာ္ုေ္ကံ းယ္ပြဲးုပ္ၾ္ုမ္ရ္ယ္။ ဘဝ္္ုာ္ၾ္းကာညာ္ုၿပစာ
ာရရ္္ွ္ံ္္ုမ္ေးကမ္ ၾခႊ္ေ္က္္္ုာရကေ္ကံ အ္္္ာပ ၾ္ပ၏ဘမူာ။ ၾခႊ္ေ္က္္္ု
ေၾ ႊပ္ပ၏္ယ္။

၏ေပာြဲံးု္

စးယ္ေးာႊြဲုးးုပ္းုပ္ၿပစာေ္ကံ

စးယ္ေးာႊြဲု းးုပ္းုပ္ေႊရရမ္

ေၾကမ္ာေၾကမ္ာာႊ္ာႊ္ေးာ

အကာေ္ကၾ္ရာယ္ရန္၊

အ္္္ေးာခ ာ္ာ္ကအကႊြဲု ေႊရာယ္ရန္၊ ေံၾာၾမ္ာၾမ္ာႊြဲု ေႊး္ုမ္ာယ္ညာ္ုရမ္ေ္ကံ ၾခႊ္ေ္က္္္ု း္ၾ္ အ္္္ခ ာ္ာ္ကာလၾ္ု
ရပ၏္ယ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၃) ေၾ ာရက္အ္အာ
စ ၾ
သ ႊ
္ ာ္ ေံၾကမ္ံ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရက္ ေၾကမ္ာာႊ္ာေ္က ္္ာု ္ၾ္ေျပကမ္ားြဲာာ
လ ကာ
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ဧရကး္စ္ု္မ္ာေ ္ဒၾစာ ၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံျာ္ပ႕ႊယ္ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရကဟကးွ္ာ းရမ္ၾ

ညာ္ုရမ္ းပ္ၱးုပ္ၾေးာအကျဖ အုေၾ ာရကး္ုဘြဲ အ္ႊ္ေခအေပၚာေ
လ ္ႊြဲ႕ ရမ္ညာ္ုမ္ခြဲံရပ၏္ယ္။ း္ာ္ေျခ (၁၁း) ေၾ က္ရ္ရ္ြဲံ
းြဲံ စေၾ ာရကာရက အကား္္ေႊေရား္ၾ္ ထမူာျခကာ္ြဲံးခမ္ံးေရာေ္းရခြဲံပ၏္ယ္။
ျာႊ္ာကံးယ္ယကး

စထမူာျခကာ္ြဲံ းခမ္ံးေရာၾေ္ကံးျာ

အ္ၾ
ု ္ပ ္ပာေရာဌကႊႊြဲ႕ၾ္ုာရစာယကားု္မ္မသးေျခအ္ုၾ္

ပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္္ြဲံးျာႊ္ာကးညာယ္ာကားမူား္းႊ္ သုး္ု႕
စအစာသၾ္ႊ္ာၾ္ု၂း၁၆

ၾေႊ

၂း၁၉း

းထ္း

(၃)

KOICA

းဖ႕ြဲ ္္ု႕

ေခအေပၚ္ြဲံေၾ ာရက္အ္အာ
စ သၾ္ႊ္ာ

ျဖအ္ပ၏္ယ္။

းရအ္အစာသၾ္ႊ္ာႊြဲ႕း

ဧရကး္စး

္ု္မ္ာေ ္း

ၿၾစား

း္မ္ာာရကရရ္္ြဲံးပု္္ာ္ျာ္ပ႕ႊယ္ႊြဲ႕းၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံျာ္ပ႕ႊယ္း္မ္ာရရ္ ေၾ ာရကး(၁း) ရကာရကေညာကမ္ရၾ္ ေႊ္က္ယ္။
စစာံၾွ္ာာ္ု (စစာအစာာလာရန္၊ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာ စစာအစာဌကႊရန္၊ ၾႊ္ဒၾစာေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္)။

။

စေၾ ာရကေးာာရကညာ္ုး္ုရရ္ရမ္ ေၾ ာရက

္အ္ အစာသၾ္ႊ္ားလပ္ရရကာာလၾ္ု အ္မ္းေၾကမ္းထွ္ေဖအေပၚ္း
ြဲံ ခ၏ာရက းဓ္ၾ းုပ္မႊ္ာအစ္ (၃) ရပ္ႊြဲု ေညာကမ္ရၾ္ခြဲံပ၏
္ယ္။ ႊသပ၏္္ (၁) းုပ္မႊ္ာအစ္ းေႊႊြဲုၾေ္ကံ ေၾ ာရကေႊၿပွ္္မူေ္ရြဲ႕ အာ္ာေညာကမ္ရွ္ ျာရမ္ံ္မ္ေရာ ၿဖအ္ပ၏္ယ္။
ု္္ယ းုပ္မႊ္ာအစ္ းေႊႊြဲုေ္ကံ ေၾ ာရကး္မ္ာာရကရ္ရ္ြဲံ းမူာလပ္္းႊ္ာၾ မ္ဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ေရာ းုပ္မႊ္ာအစ္ ၿဖအ္ပ၏
္ယ္။ ္္္ယ းုပ္မႊ္ာအစ္ းေႊႊြဲုေ္ကံ ေၾ ာရကး္မ္ာရရ္ းမူးကားသုာ္ ဝမ္ေမ္္ုာပကာေရာ းုပ္မႊ္ာအစ္ းျဖအ္ႊြဲု
စးုပ္မႊ္ာအစ္ (၃) ရပ္ၾ္ု းေၾကမ္းထွ္ေဖအေပၚ ေညာကမ္ရၾ္း ၾ္ရရ္ပ၏္ယ္။ စး္ုေညာကမ္ရၾ္္ြဲံေႊရကာရက အာ္ာေညာကမ္
ရွ္ ၿာရမံ္
္ မ္ေရာၿဖအ္္ြဲံ း္ၾ္ းဓ္ၾးေရာံၾစာညာသုာၿဖအ္္ြဲံ ေၾ ာရကၿပွ္္မူးမူထုရြဲ႕ Human Resource ႊြဲု
Knowledge ၾ းရာ္ားေရာပ၏ ပ၏္ယ္။

၏ေံၾကမ္ံာ္ုး္ု ္မူ္္ုၾ္ု ၾခႊ္ေ္က္္္ု training ေ္ ေပာ္ယ္။ ၿပစာ္ြဲံ

းခ၏ာရက ေၾ ာရကး္မ္ာာရက ပမူာေပ၏မ္ာ ေညာကမ္ရၾ္ၿပစာ ္ၾ္ွစးၾ္ွစေညာကမ္ရၾ္ဖ္ု းေရာေ္ ေညာကမ္ရၾ္ပ၏္ယ္။
းြဲ ၏္မ္ာၾပြဲ ္္္မ္ံ္္ထ္ုၾ္္ြဲံ းခ ၾ္းးၾ္ေ္ အ္ုၾ္ပ ပ္ ာေရာၾက႑ ရန္၊ ောာၿာ ေရာၾက႑ ရန္၊ းေ္ာအကာေခ ာေမ
းုပ္မႊ္ာေ္ၾ္ု ္္ရရ္ေးကမ္ ေညာကမ္ရၾ္ း ၾ္ ရရ္ပ၏္ယ္။ းမူေႊာလပ္္ဝႊ္ာၾ မ္ ဖသ႕ၿဖ္ပာေရာၾ္ုးွ္ာ ေၾ ာရကထြဲာရက
ရရ္္ြဲံ းာ္ာရန္၊ ္သ္ကေ္ အ္ြဲံ းုပ္မႊ္ာအစ္ေ္ ရန္၊ ေညာာေပာခႊ္ာေ္ ဖသ႕ၿဖ္ပာေရား္ၾ္ ေညာကမ္ရၾ္း ၾ္ရရ္ပ၏္ယ္။
စစာ္္ႊာ္ ေဌာ (းုပခ
္ ပပ္ေရာာလာရန္၊ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရက) ။
္ၾ္ွစ

းၾ္ွစႊြဲု

းုပ္ေညာကမ္ေႊပ၏္ယ္။

။

ၾခႊ္ေ္က္္္ုရက္မူရက္ကာေ္ညာ္ုရမ္

ံၾ္ပၾ္းရအ္္ၾ္ပ၏္ယ္။

ေၾ ာရကဖသ႕ၿဖ္ပာေရာ

္ၾယ္းွ္ာ
း္ၾ္ၾ္ုးွ္ာ

ၾခႊ္ေ္က္္္ု ရက္မူရက္ကာေ္းကားသုာ ံၾ္ပာအကာေညာကမ္ရၾ္ းုပ္ၾ္ုမ္ံၾပ၏္ယ္။ ၾခႊ္ေ္က္ရက္မူရက္ကာေ္
း္ၾ္ ္ၾယ္ပြဲ ဂုဏ္ယမူပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

စအစာသၾ္ႊ္ာရြဲ႕းဓ္ၾေ္ကံခ ၾ္ၾေ္ကံ ရကၾေမေံၾာေၾက္ာ္စရြဲ႕းေမေံၾာအစာသခႊ္႕ခး
ြဲ ု္မ္ာလ ျဖအ္ပ၏း

္ယ္။ ရကၾေခ၏မ္ာေညာကမ္ပ္ုမ္ာေ္ဟက းရွ္ံပ္္ရႊ္ပသုေမ ထ္ေရကၾ္ေးကမ္း္သုာခ ဖ္ု႕ ္မ္္ႊ္ာေ္ရရရ္ထကား္ကပ၏။
စစာ္္ႊာ္ ေဌာ (းုပခ
္ ပပ္ေရာာရ ာရန္၊ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရက)။

။ ၾခႊ္ေ္က္္္ု

စေခ ာေမႊြဲု ပ္္္ၾ္း္ု

ရက္မူ

ရက္ကာေ္ၾ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရား္ၾ္ းဓ္ၾထကာၿပစာ းုပ္ေညာကမ္ံၾပ၏္ယ္။ ောာၿာ ေရာၾးွ္ာ ္ပ္ုမ္္း္ုမ္
းုပ္ံၾပ၏္ယ္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾက႑ာရကညာ္ုရမ္းွ္ာ းယ္္ာကာေ္ၿဖအ္္ြဲံး္ၾ္ းယ္ယကအ္ုၾ္ပ ္ပာေရာၾ္ု းဓ္ၾ
ထကားုပ္ံၾပ၏္ယ္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာ ေထကၾ္ပသံေံၾာေမရး္ု းယ္္ာကာေ္းွ္ာ းကားသုားညာမ္ေၿပပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ စေၾ ာရကေၾက္ာ္စာရက ျာႊ္ာကံးယ္ယကအ္ုၾ္ပ ္ပာေရာဘဏ္ႊြဲ႕ ပ္္္ၾ္္ြဲံ းံၾသေပာ္မူ ေ္ရရ္ပ၏

္ယ္။ ္မူ္္ု႕ေ္ၾ ေမေံၾာညာ္ုမ္ရကး းံၾသျပပ္မူေ္ ျဖအ္ပ၏္ယ္။ အ္ုၾ္အရ္္္ေခ ာေမ ႊြဲ႕ပ္္္ၾ္ၿပစား ဘယ္း္ုး
ရယမူရားြဲရန္၊ ဘယ္းခ ္ႊ္ာရကျပႊ္ညာပ္ရာယ္ညာ္ု္ကေ္ၾ္ု းဒၾသျပပပ၏္ယ္။ ္ျခကာေခ ာေမရယမူး္ုမ္္ြဲံ ဘဏ္ေ္ရန္၊ ္ား
း၏ယာၾး ေခ ာေမေ္ႊြဲ႕

ပ္္္ၾ္ျပစားံၾသျပပေပာ္ကေ္

းွ္ာရရ္ပ၏္ယ္။း

စအစာသၾ္ႊ္ာၾရကေၾက္ာ္စေ္ၾ္ုး

ပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္း္ုမဖ
္ ္ု႕းးကာေပာထကာပ၏္ယ္။း
စစာံၾွ္ာာ္ု ။

။ ၾခႊ္ေ္က္္္ု ဧရကဝ္စ္္ုမ္ာေ ္းေႊႊြဲ႕ းဓ္ၾးုပ္မႊ္ာ ၾေ္ကံ အပ၏ာအ္ုၾ္ပ ္ပာ ထု္္းုပ္ၿခမ္ာ

းုပ္မႊ္ာၿဖအ္ပ၏္ယ္။

းြဲ စး္ု

းုပ္္ြဲံးခ၏ာရက

စေႊရကာရက
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အ္္ၾ
ု ္ပ ္ပာထု္္းုပ္ရကာရက

းုပ္္ကားမ္းကာႊွ္ာပ၏ာာရလ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ၿပႆႊကေ္ ံၾသပေ္႕းက ပ၏္ယ္။

စး္ုဒၾသပေ္႕းက္ြဲံးခ၏ာရက ေၾ ာရကာရကရရ္္ြဲံ္မူေ္ၾ္ု းအုးဖ႕ြဲ ႊြဲုေပ၏မ္ာအွ္ာ

းုပ္ၾ္ုမ္းက္္္္ြဲံ းေးံးၾ မ္ံေးာေ္ းုပ္ေညာကမ္းကပ၏္ယ္။ ္စစာ္ေယကၾ္ထြဲ ာဟု္္ပြဲႊြဲ႕ စပာက
ညာ္ုပ၏အ္ု ၾခႊ္ေ္က္္္ု းယ္ယက းုပ္မႊ္ား္ၾ္ း္သုာျပပာယ္ံ အၾ္ပအစွ္ာ ဝယ္ယမူေရား္ၾ္ရန္၊ ထႊ္အၾ္ေ္ဝယ္ဖုရန္၊္
ေႊကၾ္ညာသုားညာမ္ံထ္ ခႊ္ုာရႊ္ာထကာ္က ္ၾယ္ံးံၾစာအကာအၾ္ေ္ရန္၊ ရ္္္္္ာ္ာေခခေးရ႕အၾ္ (Combined Harvester)
ဝယ္ဖ္ုးထ္ ေၾ ာရကေႊၿပွ္္မူေ္ႊြဲု ၾခႊ္ေ္က္္္ု ပမူာေပ၏မ္ာၿပစာ ေညာကမ္ရၾ္ေႊပ၏္ယ္။

စး္ုေညာကမ္ရၾ္္ြဲံးခ၏ာရက

project ရြဲ႕ း္ၾ္ၿဖအ္္ြဲံ ပမူာေပ၏မ္ာ ေညာကမ္ရၾ္္္္ျခမ္ာ းေးံးထေံၾကမ္ံ းုပ္္ကာရရကာပ၏ာာလ ၿပႆႊကၾ္ု ေၾ က္
းကား္ု္မ္ဖ္ုးွ္ာ ေညာကမ္ရၾ္ပ၏္ယ္။ းြဲံ ၏္မ္ ာၾပ၏ဘမူာ ၾခႊ္ေ္က္္္ု ၾႊ္ဒၾစာေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္ထြဲာရက ျာႊ္ာကး
ညာယ္ာကးမူား္းႊ္ သုအသၿပေၾ ာရက (၅) ရကရရ္ပ၏္ယ္။ ္ရကႊြဲု ္ရကးွ္ာ အသၿပေၾ ာရကအ္္္ဓ၏္္ၿဖအ္္ကေံၾကမ္ံ (၅)
ရကညာ္ုေ္က္ၿမကားွ္ာပြဲ (၁)ရကထြဲပ၏ပြဲ။ းြဲ စေ္ကံ ္ရကႊြဲု ္ရကာရက းုပ္္ကားမ္းကားခၾ္းခြဲရရ္ာယ္ညာ္ုရမ္ ္ရက
ၾ းကေရကၾ္ၾမူွစ္ြဲံ းုပ္မႊ္ာအစ္ေ္ ေညာကမ္ရၾ္ပ၏္ယ္။ ပမူာေပ၏မ္ာ ေညာကမ္ရၾ္္္္္ြဲံးကာေံၾကမ္ံ ေၾ ာရကေႊ
ၿပွ္္မူ ေ္ရြဲ႕ဝမ္ေမ္္ုာပကာေရာ းုပ္မႊ္ာအစ္ၾ္ု းေၾကမ္းထွ္ေဖအေပၚ ေညာကမ္ရၾ္း္ုမ္း္ာ္ံး္ုးွ္ာ ောရ က္းမ္ံပ၏
္ယ္။
းပ္မ
ု ာ္ (၄) ေၾ ားၾ္ဖ႕သ ၿဖ္ပာေရာၾ္ု ဘၾ္အုေ
သ ၏မ္ံအုာ
သ ရ ခ ွ္ာၾပ္ေ္က ညာယ္ာကားမူား္းႊ္ ုသ အစာၾ
သ ႊ
္ ာ္
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

းခုး္ုၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံျာ္ပ႕ႊယ္း္မ္ာရရ္

ေၾ ာရက(၅)ရကာရက

အသျပေညာကမ္ရၾ္ေႊ္ြဲံ

ျာႊ္ာက

ညာယ္ာကး းမူား္းႊ္ သုေၾ ာရက္အ္ အစာသၾ္ႊ္ာဟက းဓ္ၾေ ္ခသေ္ကမ္္မူေ္ အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာႊြဲ႕ောာျာ ေရားုပ္မႊ္ာေ္း
ာရက းညာမ္ေျပေအဖ္ုးျဖအ္ပ၏္ယ္။ းြဲံ စေၾ ာရကေ္ာရက းေ္ာအကာေခ ာေမ းုပ္မႊ္ားွ္ပ္္းု္မ္ဖ္ု႕း္ၾ္းၾမူွစ
ၾမူွစး

ေညာကမ္ရၾ္ေႊ္ကေံၾကမ္ံး္းု္မ္္ပ္ုမ္

အစာပကာေရားုပ္မႊ္ာ

ာ ကာဖသ႕ျဖ္ပားကျပစာ

ေ ္ခသျပွ္္မူေ္

းမ္ေမ္္ုာ္ၾ္ာလ ရရ္းကပ၏္ယ္။
စစာျာမ္ံေးကမ္ (းမ္ေမ္္ာု ပကာေရာေခ၏မ္ာေညာကမ္ရန္၊ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရက)။

။

ဝမ္ေမ္္ုာပကာေရာ

ေခ၏မ္ာေညာကမ္ာရက

းုပ္မႊ္ာခြဲ (၂) ခု ရရ္ပ၏္ယ္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာောာၿာ ေရားုပ္မႊ္ာ ၿပစာေ္ကံ းေ္ာအကာေခ ာေမ းုပ္မႊ္ာညာ္ုၿပစာ ေခ၏မ္ာအစ္ (၂)ခုႊြဲု
းးုပ္းုပ္ ပ၏္ယ္။ အ္ုၾ္ပ ္ပာောာၿာ ေရားုပ္မႊ္ာာရက းယ္ယကအု္ၾ္ပ ္ပာေရာ္ာကာေ္ၾ္ု ဓ၏္္ေၿာံ္္ကရန္၊ ္မ္ားကာအု
ေ္

၏ေ္ၾ္ု ၾခႊ္ေ္က္္္ု ္အ္္္ႊ္ာ ထု္္ေခ ာပ၏္ယ္။ ောာၿာ ေရားုပ္မႊ္ာာရကၾ ဝၾ္ောာၿာ ေရာရရ္ာယ္။ ္ပ္ုမ္

္း္ုမ္ ံၾၾ္ောာၿာ ေရာ ရရ္္ယ္။ းေ္ာအကာ ေအ ာေရကမ္ာရန္၊ေအ ာဝယ္ေ္ရရ္္ယ္။ ္မူ္္ုၾ္ုးွ္ာပြဲ ၾခႊ္ေ္က္္္ု
္အ္္္ႊ္ားလႊ္ာ ေခ ာပ၏္ယ္။ းြဲ စ ေႊရကာရက ထမူာၿခကာ္ကၾ အ္ုၾ္ပ ္ပာောာၿာ ေရာ္ာကာၾ္ု ္စားရသေပအေပၚခ ႊ
္ ္ (၆) းၾ္ု (၂)
ၾ ပ္္ု္ာႊြဲု (၆) းၿပွံ္္ြဲံးခ၏ာရက း္္ုာ းရမ္ာေရက ၿပႊ္းွ္ေပာညာပ္ပ၏ာယ္ညာ္ု္ြဲံ အကခ ပပ္ႊြဲု ္မူ္္ု ္ေဘက္မူွစာလ
ရယမူၿပစာေ္ကံ (၆) း ၿပွ္ံ္ြဲံးခ၏ ၿပႊ္းွ္ းေံၾးးွ္ ေပာညာပ္ပ၏္ယ္။ ောာၿာ ေရားုပ္မႊ္ာ္ာကာႊြဲု းေ္ာ
အကာ ေခ၏မ္ာရၾ္ဗ ပ္ထ္ုာ္ာကာေ္ၾေ္ကံ ္မူ္္ု ပ္ုၾ္ညာသ ္အ္္္ႊ္ာ ေခ ာ္ြဲံးခ၏ာရက (၁း) း ္္္ာရ္္ထကာပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။

ေၾ ာရကေမေံၾားေထကၾ္းၾမူျပပေၾက္ာ္စၾေႊးးယ္ယက္သုာအၾ္ၾရ္ယကာ ကားးရအ္ၾ း

အႊအ္ႊုးြဲ းယ္ယမူး္ုမ္ေရား္ၾ္းေၾ ာရကးမူထုေ္ၾ္ုးၾမူွစေညာကမ္ရၾ္ေပာာလေ္ရရ္ေႊပ၏္ယ္။
စစာျာမ္ံေးကမ္။

။ အၾ္ပအစွ္ာႊြဲုေညာကမ္ ရၾ္ရာယ္ညာ္ုရမ္ေ္ကံ းယ္္ာကာဟက ၾ္ုမ္ာအၾ္္အ္အစာ ဝယ္ခ မ္္ယ္

ညာ္ုရမ္ေ္ကံ စပာက ္အ္အစာၾ္ု (၁း) ္္ႊ္ာၾ ္ယ္ညာ္ုရမ္ ၄း% ၾ္ု ္မူးရမ္ေပာ္မ္ာရာရက ၿဖအ္ပ၏္ယ္။ ၾ ႊ္္ြဲံ
းပ္ုမ္ာၾ္ု SMU ၾေႊ ္ကဝႊ္ယမူ္ကာာရက ၿဖအ္ပ၏္ယ္။ အကခ ပပ္ၾးွ္ာ ္မူးရမ္ာာေၾ ေ္ာ္ကေံၾကမ္ံ SMU ရြဲ႕
အကခ ပပ္ႊုပ
ြဲ ြဲ ၾုာၸဏစပြဲ ၿဖအ္ၿဖအ္ရန္၊ ္မူံၾ္ပၾ္းရအ္္ၾ္္ြဲံေႊရကာရက အကခ ပပ္ ခ ပပ္ၿပစာေ္ကံ

စအၾ္ၾ္ု ဝယ္ယမူးု္ၾ္ပ၏္ယ္။

ၿပစာေ္ကံ းယ္္ာကာၾ ေပာ္မ္ာရာြဲံ းရအ္ၾ အႊအ္ႊုြဲ းရအ္ရွ
ရ ္ (၂) းရအ္ ္္္ာရ္္ထကာပ၏္ယ္။ းြဲ စ (၂) းရအ္ထြဲာရက
ေၾ ၿပစာညာ္ု္ကႊြဲု ေႊကၾ္ညာုာသ ္မူေပာညာပ္္ြဲံ း္္ုာရန္၊ းရမ္ာႊြဲု ္မူ႕ႊသာွ္ၾ္ု SMU ၾ းြဲေၿပကမ္ာေပာာရက ၿဖအ္ပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ေ ္ခသေ္ကမ္္မူေ္ းယ္ယက္သုာအၾ္ၾ္ရ္ယကာ ကာ ပ္ုာ္ု္သုာအး
ြဲ ကးု္မ္္ကႊြဲ႕းာရ းယ္ယကး
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ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
းုပ္မႊ္ာခမ္ာရက ံၾသပေ္႕ေႊရ္ြဲံ းးုပ္္ာကားခၾ္းခြဲေ္ၾ္ု းွ္ာေၾ က္းကားု္မ္ာရကျဖအ္ပ၏္ယ္။း
စစာျာမ္ံေးကမ္။

။ းခုေးကေးကညာယ္ၾေ္ကံ အၾ္ာလးယ္ယကၾေ္ကံ ၾခႊ္ေ္က္္္ုၾ္ု ၾာ္ားရာ္ာ္ယ္။

္မူ္္ုရြဲ႕ အၾ္ပအစွ္ာေ္ၾ္ု းယ္္ာကာၾ ဧၾ (၃း) ရရ္ရာယ္ရန္၊ (၂း) ရ္ရရာယ္။

၏ာရာဟု္္ရမ္းွ္ာ ဧၾ (၃း)

ၿပွ္ံေးကမ္ (၅) စစာအုးု္ၾ္ာယ္။ အုၿပစာေ္ကံ္မူၾ းေံၾာအႊအ္ႊြဲုးွ္ာ အၾ္ာလးယ္ယကၾးွ္ာ ထု္္ေခ ာ ေပာာယ္
ေပ၏ံရန္၊ ္ာညာ္ုရမ္းွ္ာ ္ာၾ ထု္္ေခ ာေပာာယ္။

စး္ုေးာေ္ေ္ကံ ၾာ္ားရာ္ာထကာ္ယ္။ ျဖွ္ံအၾ္ၿပစာေ္ကံ

ေရရ႕ညာၾ္ၿပစာ ေညာကမ္ရၾ္ဖု္ စစာ္ွ္ထကာ္ယ္ေပ၏ံေႊက္။ ေမေံၾာာ ကာ္ြဲံးခ၏ံၾေ္ကံ ေခ ာဖ္ုၾ အ္ုၾ္ပ ္ပာောာၿာ ေရာ
္ာၾေ္ကံ ေခ ာာယ္ညာ္ု္က္္ရး္ု ဝာ္ာ္ကပ၏္ယ္။

စးုပ္မႊ္ာၾ္ုးွ္ာ းကာြဲံးရအ္ာရက းေၾကမ္းထွ္ေဖအေပၚဖု္

ၾ္ုးွ္ာ အစာသၾ္ႊ္ာညာထ
ြဲ ကာပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံျာ္ပ႕ႊယ္ ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရကာရက ေညာကမ္ရၾ္ေႊ္ြဲံး စအစာသၾ္ႊ္ာဟက ေၾ ာရကး

း္ၾ္

ၾႊ္ၾရအ္းာ္ာေ္

းုပ္မႊ္ာေ္ၾးွ္ားေ ္ခသျပွ္္မူးေ္ရြဲ႕

္ွ္ေညာကၾ္းု္မ္ချြဲံ ပစာ
ာ္္ကာအုးမ္ေမ

္းု္မ္္ပ္ုမ္အစာပကာျဖအ္္

္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာာႊ္းကေးကမ္ေညာကမ္

ရၾ္ေပားု္မ္ခြဲံပ၏္ယ္။
ေ အေပၚးမ္ာာကစစာ (ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရကရန္၊ ၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္ ) ။ ။ SMU ၾေႊ ၾခႊ္ာ္္ုၾ္ု ပ္ုၾ္ညာသ ္အ္္္ႊ္ာ ေခ ာ
ပ၏္ယ္။ (၁း)း ၾ္ု းရမ္ာ ၾ ္အ္္္ႊ္ာရန္၊ း္္ုာၾ (၂) ေ္ကမ္ာၾ ပ္းလႊ္ာႊြဲု ္္္ႊ္ာႊြဲု းရအ္ေ္ကမ္ာ ၿပႊ္ညာပ္ရပ၏ာယ္။
ၾခႊ္ာ ရြဲ႕ ဝၾ္ောာၿာ ေရာၾ ဝၾ္ၾ (၇) ေၾကမ္ေပ၏ၾ္္ယ္ေပ၏ံရန္၊ ၿပႊ္ေရကမ္ာရမ္ ္သုာ္္ႊ္ာခရ
ြဲ ပ၏ာယ္။ းြဲ စထြဲၾ
္အ္္္ႊ္ာ းရအ္ေ္ကမ္ာ းေံၾၿပႊ္ညာပ္း္ုမ္ာယ္ေပ၏ံ။ ၾ ႊ္္ကေ္ကံ ၾခႊ္ား္ၾ္ၾ းၾ ္ပားၿာ္္ေပ၏ံေႊက္။
ေ အေပၚးာကအ္ႊ္ (ေွကမ္ေခ ကမ္ာေၾ ာရကရန္၊ ၾႊ္ံၾစာေထကမ္ံၿာ္ပ႕ႊယ္) ။

။

စပေရကဂ ၾ္ႊု္
ြဲ ၿြဲ ပစားုပ္္ြဲံ

းုပ္မႊ္ာေ္ၾ

ၾႊ္ၾရအ္းာ္ားွ္ာ ခမ္ာထကာ္ယ္။ ေၾ ားၾ္ေညာာေပာခႊ္ားွ္ာ ေညာကၾ္ထကာ္ယ္။ ္ပ္ုမ္္း္ုမ္ ဝၾ္ောာ္က
းွ္ာ ရရ္္ယ္။ ေႊကၾ္ၿပစာ ဝမ္ေမ္္ုာပကာေရားွ္ာ ရရ္ပ၏္ယ္။ းရမ္္ုႊ္ာၾႊြဲု းခုႊြဲု ဘကာရ ာ္မူေ္ကံဘမူာ။ ္္ုာ္ၾ္
ေၿပကမ္ားြဲးကေ္ကံ းာ ကာံၾစာ ဝာ္ာ္ကေႊံၾ္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ဧရကး္စ္္ုမ္ာေ ္ၿၾစာဟက ျာႊ္ာကးု္မ္မသာရက အပ၏ာအ္ုၾ္ပ ္ပာထု္္းုပ္ာလ းာ ကာညာသုာေ ္ ျဖအ္ပ၏း

္ယ္။ ္ခ ္ပ႕ေၾ ာရကေ္ာရက ္ကားကေရာခၾ္ခြဲာလေ္ေံၾကမ္ံ ဖသ႕ျဖ္ပာာရပ ေႊကၾ္ၾ ခြဲေ
ံ ပာြဲံ ္ခ ္ပ႕ေၾ ာရကေ္ာရကေ္ကံ
ျပွ္္မ္ားျပွ္ပ းဖ႕ြဲ းအွ္ာေ္ႊြဲ႕ ္ၾ္ညာ္ုမ္ရက ဌကႊေ္ာရ းကာေပာၾမူွစာလေ္ေံၾကမံ္ ္္ုာ္ၾ္ာလေ္ရရရ္ေႊျပစ
ျဖအ္ပ၏္ယ္။းေၾ ာရကဖသ႕ျဖ္ပာေရားုပ္မႊ္ာေ္ၾ္ု းခုး္ု း္မူ္ၾပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္ျခမ္ာျဖမ္ံးးၾ္ရရ္း ယ္္ာကာ
းာ ကာအုံၾသပေ္႕းေႊရ ္ြဲံ းးုပ္္ာကားခၾ္းခြဲ ျပ္ကႊကေ္ရန္၊ အၾ္ာလးယ္ယက္သုာအး
ြဲ ္ုမ္ာလ းခၾ္းခြဲေ္ႊြဲ႕
းျခကာအ္ႊ္ေခအေပၚာလေ္ၾ္ု း္မူပမူာေပ၏မ္ာ ေညာကမ္ရၾ္ျပစားေၾ က္းကားု္မ္ာရကျဖအ္ပ၏္ယ္။း
စစာထႊ္ာေးကမ္ေၾ က္ (ွႊ္ံၾကာေရာာလာရန္၊ အ္ၾ
ု ပ
္ ပ္ ာေရာစစာအစာဌကႊရန္၊ ပု္ာ
္ ၿ္ ာ္ပ႕) ။

။

ၾခႊ္ေ္က္္္ု

စးဖ႕ြဲ းအွ္ာေ္ရြဲ႕

းၾမူ းွစႊြဲု ေညာကမ္ရၾ္ေႊ္ြဲံးထြဲာရက ၾခႊ္ေ္က္းၿာမ္းရေပ၏ံ းၾမူးွစေ္ၾေ္ကံ းာ ္ပာာ ပ္ ာေ္ကံ ေပာေႊ
္ကေပ၏ံ။ ထမ္္ကၿာမ္္ကရရ္္ြဲံ ေးကမ္ၿာမ္ာလ းၾမူးွစာ ္ပာ ၿပပ၏ညာ္ုးရ မ္ ၾခႊ္ေ္က္္္ု KOICA ႊြဲုပမူာေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္
ေႊ္ြဲံ ညာယ္ာကးမူား္းႊ္အသျပေၾ ာရကေပ၏ံ။ းြဲံ စေၾ ာရကေ္ရြဲ႕ းုပ္မႊ္ာေညာကမ္ရၾ္္က းေ္က္ေးာ ္္္္္က္က
းခ ္ႊ္္္ုး္မ္ာာရက ေးကမ္ၿာမ္ပ၏္ယ္။ ေးကမ္ျာမ္္ယ္ညာ္ု္ကၾ
ညာ္ုမ္ရက ေ္က္ေ္က္ေးာၾ္ု ၿပပၿပမ္ေၿပကမ္ားြဲ္ကာ္က ေ္႕ရပ၏္ယ္။

စေၾ ာရက္မူ ေၾ ာရက္ကာေ္ရြဲ႕ အ္္္ဓ၏္္ပ္ုမ္ာ
၏ရြဲ႕ ေးကမ္ၿာမ္ာလၾးွ္ာ းၾမူးွစေပာ္ြဲံ

ေမေပအေပၚာရက ာာမူ္ွ္ပ၏ဘမူာ။ ္မူ္္ု ၾ္ုယ္္ု္မ္းုပ္ခ မ္္ြဲံအ္္္ညားႏရန္၊ းုပ္း္ုမ္္ြဲံ အ္္္ညားႏရန္၊ အုေပ၏မ္ာွစွ္္္ြဲံ အ္္္ညားႏရန္၊
ေခ၏မ္ာေညာကမ္ေၾကမ္ာၾ္ု ေရာခ ယ္း္ုမ္္ြဲံ းခ ၾ္းးၾ္ေ္ၾေႊၿပစာ ာမူ္ွ္ၿပစာေ္ကံ
္ကပ၏။
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စးုပ္မႊ္ာေ္ ေးကမ္ၿာမ္

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ျာႊ္ာကးု္မ္မသဟက အ္ုၾ္ပ ္ပာေရားု္မ္မသျဖအ္္ကႊြဲုးွစ းယ္ယကၾက႑ ဖသ႕ျဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္ေအဖ္ုး္ၾ္

္အ္းု္မ္မသးုာသ း္္ုမ္ား္ကႊြဲု ေညာကမ္ရၾ္ရကာရကးးယ္္ာကာေ္ ရမ္ညာ္ုမ္ေႊံၾရ္ြဲံ အ္ႊ္ေခအေပၚာေ
လ ္ၾ္ုးွ္ာ းထ္ုၾ္း
းေး ကၾ္ေျဖရရမ္ားု္မ္ာလေ္ရရရ္ျပစးျဖအ္ပ၏္ယ္။
စစာထႊ္ာေးကမ္ေၾ က္။

။ းယ္ယကဖ႕သ ၿဖ္ပာ္္ာု ္ၾ္ဖုညာ
္ ရ
္ု မ္ ဌကႊေပ၏မ္ာအသုၾ ္မူ႕ရြဲ႕ ၾမူွး
စ ္ုမ္
္ ရ
ြဲံ ႕လ ေထကမ္ံၾေႊ

းယ္္ာကာေ္ၾ္ု းၾမူးွစေပာရာရကပ၏။ ၾမူွေ
စ ပာ း္မ
ု ေ
္ းကမ္းွ္ာပြဲ းယ္္ာကာေ္ၾးွ္ာ ္အ္စာစ ေၾကမ္ာ
္အ္ေယကၾ္ ေၾကမ္ာ ာဟု္ပ
္ ႊ
ြဲ ုြဲ းအုးဖ႕ြဲ ေ္ းုပရ
္ ာယ္။ းအုးဖ႕ြဲ ေ္းုပခ
္ မ္ားကာၿဖမ္ံ းဖ႕ြဲ းအွ္ာေပအေပၚာကရ
ေးာအကာာလရန္၊

းေးာထကာာလရန္၊

၏ေ္ဟက

ေျပကမ္ားြဲ္ကာာရကပ၏။

္အ္စာစ ္အ္ေယကၾ္ထ္
ြဲ ကားုပး
္ ုရ
္ ရ
ရ္ မ္

ဂရုအၾ
္ု ာ
္ လ

ႊွ္ာာရကေပ၏ံေႊက္။ းအုးဖ႕ြဲ ႊြဲု းုပး
္ ္ၾ
ု ္
္ ယ္ညာရ
္ု မ္ စပာကးကာၿဖမ္ံ ာ ပ္ ာ္အ္ခထ
ု ္
ု း
္ ္ၾ
ု ၿ္ ပစရန္၊ အ္ၾ
ု ္
္ ္
ြဲံ ာစ းရသ္အ္ခၾ
ု
ထၾ္းကၿပစညာရ
္ု မ္ ္ေယကၾ္ခ မ္ာ

္ကာေရကမ္ာရမ္ ေအ ာၾၾ္းကာၿဖမ္ံ ္္ပး
္ ေးာထကာာလ ရရာ
္ ကရ ာဟု္ပ
္ ၏ဘမူာ။

္္ုေ္က္းွ္ာပြဲ ္ရကးသုာၾၿခသပၿပစာ းာ ကာံၾစာ ထု္း
္ ပ
ု ္
္ ြဲံ းညာမ္ံာ ပ္ ာ ေရကၾ္္ကာရမ္ေ္ကံ ္ၾ္ညာမ
္ု ရ
္ က ၾုႊ္
္ ွ္
ံၾစာေ္ရန္၊ းၾ္ၾကာေအ ာၾၾ္ေ္ၾ းခမ္ံးေရာ ေပားကး္ုမ္ ပ၏္ယ္။

၏ေံၾကမ္ံာ႕္ု း္႕ု ၾခႊ္ေ္က္္ု္ းယ္္ာကာ

ေ္ၾ္ု းအုးဖ႕ြဲ ပသုအာ
သ ပ္ ာႊြဲု အုအွ္ာၿပစာေ္ကံ းုပေ
္ အခ မ္ ပ၏္ယ္။
ေးကမ္ေၾ က္ာာ္ု ။

။ ၿပွ္္မ္ာၿပွ္ပ ဖ႕သ ၿဖ္ပာေရားဖ႕ြဲ းအွ္ာေ္ရြဲ႕ ေမေံၾားေထကၾ္းၾမူႊ႕ြဲ ရမ္ားရာစ ၿာပပ္းာ
ရသ ေ
လ ္

ပ္ုာ္ုျပစားေထကၾ္းၾမူရးက္ကျဖအ္္ြဲံး္ၾ္းျာႊ္ာကံးယ္ယကၾက႑ဟက ပ္ုျပစာ္္ုာ္ၾ္ေၾကမ္ာာႊ္းကာရက ျဖအ္ပ၏းေံ
ေံၾကမ္ာ ္မ္ျပး္ုၾ္ရပ၏္ယ္ခမ္ဗ က။
ခမ္္္
မူ ကးယ္ (္မ္ညာၾ္္)မူ ။

။ ရုပ္ျာမ္္သံၾကာပရ္္္္္္ာ ကာရရမ္ ဧရကး္စ္္ုမ္ာေ ္ဒၾစာာရကရ္ရ္ြဲံ ေ္ကမ္္မူ

ေ္ းေႊႊြဲု အ္ုၾ္ပ ္ပာေရာပွကရရမ္ေ္ရန္၊ း္ုမ္မသ္ၾကးဖ႕ြဲ းအွ္ာေ္ရြဲ႕ းၾမူးွစေံၾကမ္ံ အ္ုၾ္ပ ္ပာႊွ္ာပွကေ္
္္ုာ္ၾ္ းက္ြဲံးျပမ္ အုေပ၏မ္ာေညာကမ္ရၾ္ာလ းကာေၾကမ္ားက္ြဲံး္ၾ္ ေ ္ခသေ္ကမ္္မူးယ္္ာကာေ္ရြဲ႕
းမူာလအစာပကာဘးဖသ႕ၿဖ္ပာ ္္ုာ္ၾ္္ကေ္ၾ္ု ရလ႕အကာခြဲံရ္ကပြဲ ျဖအ္ပ၏္ယ္။ ၾ ႊ္ရရေ
္ ႊေ္ာ္ြဲံ ေၾ ားၾ္ေ ္ေ္
းေႊႊြဲုးွ္ာ းခုး္ုာ ္ပာဘြဲ ဖသ႕ၿဖ္ပာ္္ုာ္ၾ္းကး္ာ္ံာယ္း္ု ောရ က္းမ္ံေႊပ၏္ယ္ရရမ္။
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။ ေညာာေးာခ ၾ္ ာရ္အ
္ ပ
ု ုအ
သ သ

ရုပျ္ ာမ္္ံသ ၾကားအစးအစ္အကာမူ
ေႊကၾ္ညာၾ္္ြဲ (၁)။
။(

) စစာ
ေညာာေးာခ ၾ္ာ ကားရမ္ံ ေးံးကေ္ရ္ရခ ၾ္ာ ကာ

။

ညာၾ္းၾ္ ေညာကမ္ရၾ္ရႊ္

ေႊုအ။ြဲ

ေႊရက။ ။ ____________________ၿာ္ပ႕ႊယ္ ရန္၊ ေၾ ာရကးုပ္အုရန္၊ _______________________ေၾ ာရကးုပ္အု ရန္၊ __________________________ ေၾ ာရက
စစာေရ။
ေညာာေးာ္မူ းာွ္

ေရ စယ္ုးအစးအစ္ းာွ္။ ။
အစ္
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