
 

ရေလညှ ့်ဘ ီးမ  ီးဖြင ့် က ြံဆ-လပု ယဖူြင ီး- 

ရေသငွ ီးစ ု  ပ   ီးေန အတ ွ  နု   စေ တ သ  သ သည ့်ရေစပု ယဖူြင ီးနည ီးမ  ီး   ု

စူစမ ီးရြေါ်ထတု ဖြင ီး 

 

သ ောမတစ်် စငက်ော 

ရိန််းထရ ်း သ ေါငသ် ်းရှင််း၏ နည််းပညောအကကြံသပ်းပညောရှင၊်ချင််းမိိုငမ်မိ ြို့၊ ထိိုင််းနိိုငင်ြံ 

 [အယ ် တောမှတခ်ျက ်- ရိန််းထရ ်း သ ေါငသ် ်းရှင််း ညထ်ိိုင််းနိိုငင်ြံသ မောကပိ်ိုင််းတငွရ်ှိသ ောသကျ်းလက-်အသ ခ ပ အ ွ ြို့ 

အစည််းငယတ်စ်ခို  စ်၍နမ်ွ်းပေါ်း ည့််ကသလ်း ငူယမ်ျော်းနငှ့််လထူိုမျော်းကိိုကညူ ရနအ်တကွရ်ညစူ််းလိုပ်သ ောငသ်န

 ည့််အ ွ ြို့အစည််း  စ် ည။်ကသလ်း ငူယမ်ျော်းအတကွ်သနအမိ်အ  စ်လကခ်ြံသပ်း ခင််း၊ သမွ်းစော်း ခင််း ိိုငရ်ော 

စ မြံကနိ််းနငှ့််မျော်းစွောသ ောအသ ်းစော်း-လမူှုစ ်းပွော်းသရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းလိုပ်သ ောငသ်န၍ ရိန််းထရ ်း ည ်န် ့်ရငှ််း သ ော 

သရရရှိရနအ်ခကအ်ခ  က ့် ိို ့်သ ော အသ ခခြံလိိုအပ်ချကမ်ျော်းရနငိမ်ည့််အခငွ့််အလမ််းမျော်း  င့််ရင ်ိိုငသ်နရ   င့်် 

ထိို ပဿနောမျော်းအတကွ ်င့််သလျေ်ာမည့််အသ  မျော်းကိိုရှောသ ွလျကရ်ှိ ည။်] 

 

 

 

           

 

 

 

 

ပြံု ၁။ (၀ ) အန ်းရှိ မစထ် တငွသ်ရလညှ့််ဘ ်းတစခ်ိုကိိုအ ြံို်း ပ ၍   ်းနှြံအပငမ်ျိ ်းကိိုသရ ငွ််းစိိုက်ပျိ ်းရနအ်တကွ ်သတောငသ်ပေါ် ိို ့် 

သရစိုပ်၍တငသ်န ခင််း(ယော)။ သ မအ မင့်် ~၆မ၊ အကေွာအသ၀်း ~၅၀မ 

 

 



 နဥ ီး က   ီးပမ ီးအ ီးထတု မှုမ  ီး 

ကျွနပ််တိို ့် ညသ်ရစိုပ်ယရူနအ်တကွ ်ရညရ်ှညတ်ညတ်ြံ့်၍ သရွ်းချယစ်ရော/အ ခော်းသ ောနည််းလမ််းမျော်းကိို စတင ်

ရှောသ ွသန ညန်ငှ့််အမျှကျွနပ််တိို ့်၏အ ွ ြို့ ညသ် မနမ်ိ့်ပိိုင််းရှိလယယ်ောမျော်းတငွသ်ရ ငွ််းစိိုကပ်ျိ ်းရန ်အတကွအ် ြံို်း ပ  

 ည့််သရလညှ့််ဘ ်းမျော်း၏  သဘောတရော်းမျော်း  င့််စတင၍်“ကကြံ လိုပ်သ ောငက်ကည့််” ကက ည။် ကျွနပ််တိို ့် ည ်

စလင််း ပန် ့်(စလင််းသရစိုပ်စကဟ်ိုသခေါ် ည့််သရစိုပ် စက ် င့်် ိုသတ န ပ  ခင််းနငှ့််စမ််း ပ် ခင််းမျော်းကိို စတင ်ပ  

လိုပ်ခ ့်ကက ည။်  ိို ့်သ ေ်ာသရှြို့သ ပ်းပြံိုစြံမျော်းစွော   င့်် စမ််း ပ်မပ ်း ည့််သနောကအ်ရှု ြံ်းသပ်းခ ့်ရ ည။် အခကအ်ခ မျော်းတငွ ်

စကပ်စစည််းတပ် င ်ခင််း၊ ကိုနက်ျစရိတ၊် ကျွမ််းကျငမ်ှု ိိုငရ်ောအပိိုင််းမျော်းနငှ့််သနောက ်ြံို်းတငွ ်၎င််း၏အကျိ ်း က ်

သရောကမ်ှု ပင ် စ် ည။် 

  ပဿနောသ  ရငှ််းရောတငွသ်ရစိုပ်စကတ်ခိုစ တိို ့် ၌၎င််း၏တညသ်နရောနငှ့််အ ြံို်းချနိိုငမ်ှုအ  ်း  ်းရှိကက ညက်ိို   ိ 

  င့််ကျွနပ််တိို ့် ညသ်ရ  င့််လည့််သ ောစိုပ်စကမ်ျော်းကိိုစတငရ်ှောသ ွရန ်ြံို်း  တခ် ့်ကက ည။် ပြံိုစြံမျော်းစွော  င့််စမ််း ပ် 

 ပ လိုပ်မပ ်းသနောကက်ျွနပ််တိို ့်၏ပန််းတိိုငမ်ျော်းကိို တမှ်တက်က၍အ ြံို်း ပ မည့််ပြံိုစြံ ည ်စ ်း င််းသန ည့််သရကိိုရနိိုင ်

သ ော မူျော်းအတကွသ်စျ်းနှုန််း က ်ောရမည။်တပ် ငရ်ောတငွလ်ယွက်ရူမည်။ထနိ််း မိ််းရနမ်ျော်းစွောလိိုအပ် ခင််းမရှိ

ရ၊တပ် ငရ်နလ်ယွက်ရူမညဟ်ို ြံို်း  တက်က ည။်သယဘယူျရညရွ်ယခ်ျကမ်ှောလယ ်မော်းမျော်းအော်း မစ် ိို ့်မဟိုတ ်

သချောင််းငယမ်ျော်းမှသကောကပ်   ်းနှြံမျော်းကိိုသရ ငွ််းစိိုကပ်ျိ ်းရောတငွသ်ရစိုပ်ရနလ်ျှပ်စစ်ဓေါတအ်ော်း ိို ့်မဟိုတ ်သလောငစ်ော 

  မလိိုအပ် ည့််ပန် ့်မျော်းအော်းအ ြံို်း ပ နိိုငရ်နန်ငှ့််အလိုပ် မော်း လိိုအပ်မှုကိိုသလျော့်ချရနအ်တကွ ်  စ ် ည။် 

အကကမ််းပကတမိှစတင ်ခင််းကိိုသရှောငရ်ှော်းရနအ်တကွ်ကျွနပ််တိို ့် ညသ်  မျော်းတငွရ်ှိ ည့််ကိုနမ်ောပစစည််း ိိုငမ်ျော်း

ကိိုချဥ််းကပ်၍ ၁လကမအရွယရ်ှိပပနက်ျပ်(ပစစတန)်ပန် ့်တခိုကိို ၂၄၀၀ ထိိုင််းဘတ(်၇၅ယအူကသ် ေါ်လော)  င့််ယရူန ်

 ြံို်း  တခ် ့် ည၊် ၎င််းတငွ ်ချိတ၊် စည််းရနပ်စစည််းမျော်းနငှ့််ပစစတန ်အပိိုပေါ ည့််အစြံိုတစ်စြံိုကိိုလည််း ၂၆၀ ထိိုင််းဘတ ်

(၈ ယအူကသ် ေါ်လော)ကိိုတပေါတည််းယလူောပေါ ည။် 

ပြံု ၂။ ၁လကမ 

ပစစတန(်ပပနက်ျပ်)သရ

စိုပ်စက(်ပန် ့်) ၂၄၀၀ 

ထိိုင််းဘတ ်(၇၅ 

ယအူက ်သ ေါ်လော)ခန် ့် 

 



သနောကတ် င့််မှော ပစစတနပ်န် ့် (ပပနက်ျပ်)ကိို သ ်းငယ ်ည့််စ ်း င််းသနသ ော မစ်သရတစ်ခိုတည််း  င့်် ော သမောင််းနငှ ်

နိိုင ်ည့််ဘ ်း တစ်ခိုကိိုပြံိုစြံသ ေါ်ရန ် စ် ည။်ကျွနပ််တိို ့်၏ပထမ ြံို်းမူရင််းပြံိုစြံမှောစကဘ် ်းအသဟောင််း၏ဘ ်း တစ်ခို  စ် 

၍ အန ်းအနော်းတငွထ်ော်း မပ ်း ယယ်နူိိုင ်ည့်် ၁၄ ပြံို်းအသဟောင််း  င့််တပ်ထော်း ည(်ပြံို ၁)။ ထကွသ်ပေါက ်တငွပ်န််း ခြံ 

 ြံို်းသရပိိုကတ်စ်ခိုကိိုတပ်၍ ၀ငသ်ပေါက် မှောသချောင််း ိို ့်တိိုကရိ်ိုက ်ေွာ်း ည။် ဤပြံိုစြံ ညအ်၀ငပ်န် ့်အထ   ိို ့် သလ၀င ်

သစ   င့််ကျွနပ််တိို ့် ညစ်ကောနငှ့််အသပေါကပ်ေါ ည့်် ပြံို်းကိိုအ ြံို်း ပ ၍တညမ်ငမိ် ည့််သရမျကန်ေှာ ပင ်ရရန ်ပ  လိုပ် 

 ည(်ပြံို ၁)။ ဤဥပမောတငွသ်ချောင််း၏သရစ ်း င််းနှုန််းမှော၀.၆မှ၀.၈ m/s  စ်   င့််မ မနလ်နွ််းမသန်ှးလနွ််း ပေါ။ပန် ့်မှ 

သတောငက်ိုန််းအသပေါ် ရှိသရသလေှာငက်န ်ိို ့်အ မင့််၆မ တောခန် ့်နငှ့််အကေွာအသ၀်း၅၀မ တော ခန် ့်ရှိ ည။်စ ်း င််းနှုန််း မှော 

အကကမ််းအော်း  င့််တစ်မိနစ်လျင၃်လ တော  စ်၍ဤပန် ့် ညတ်ရကလ်ျှင၂်၄နောရ လညပ်တပ်ေါက လြံိုသလောက ်ည ်

ထကပိ်ိုပေါ ည(်တရက ်၄၅၀၀ လ တော)။ကိုနက်ျစရိတအ်သန  င့််ပစစည််းမျော်းရနိိုငသ် ခအသပေါ် တငွမ်ူ တည ် ညမ်ှော 

အမှနပ်င ် စ်သ ေ်ာလည််း ကျွနပ််တိို ့် ပ လိုပ်ထော်း ည့််ပြံိုစြံမှော ထိိုင််းဘတ ်၄၀၀၀(ယအူကစ််သ ေါ်လော ၁၂၅) 

  စ် ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

ပြံု ၃။ သရစ ်း င််းမှုသန်ှး ည့်် မစတ်ွင ်သရလ  နငှ့််ဘ ်းတပ် င ်ခင််း 

 

ပြံုစြံ  ပု ုမ ုရ  င ီးမွန ရအ င ဖပ လပု ဖြင ီး 

သယဘယူျအော်း  င့််ကျွနပ််တိို ့်၏မူရင််းပြံိုစြံမှော သကောင််းသ ောလ်ည််းပြံို်းမျော်းမဘှ ်းကိို သမောင််းနငှ ်ည့််အငအ်ော်းပိိုမိို 

သကောင််းမွနသ်အောငလ်ိုပ် င့်် ညဟ်ိုယြံိုကကည ်ည။် ထိိုသကကောင့််ကျွနပ််တိို ့် ည ်ပ  ပငရ်န ်ြံို်း  တက်ကပေါ ည။်  ၁/၄ 



လကမ တတ  ပိိုကတ်ငွအ် ြံို်း ပ ရန ်ောမနပိ်ိုကဘ် ်းလြံို်းကိိုအ ြံို်း ပ  ည။်ဘ ်းလြံို်း ည၅်၀၀ထိိုင််းဘတ(်၁၅ယအူကစ်် 

သ ေါ်လော)   စ၍်အသ ခခြံသဘောငန်ငှ့််လညှ့််တြံပေါမပ ်း ော်း  စ် ည။် သချောင််းရှိစ ်း င််းသနသ ောသရ  င့််ဘ ်းလညသ်စရန ်

အတကွက်ျွနပ််တိို ့် ညစ်တ ်း ပော်းမျော်း(၂ မမအထခူန် ့်) ကိိုပိိုကအ်ထိိုငခ်ျမည့််သနရောသဘ်းရှိကကော်းမျော်းတငွ ်ဂသဟသ ေ်ာ 

 ည(်ပြံို ၄)။ 

 

 

ပြံု ၄။ သရပိိုကဘ် ်းလြံို်းသဘောငန်ငှ့်် ဂသဟသ ော်ထော်း ည့််ယကမ်  င့်် မလူပြံိုစြံကိိုပိိုမိိုသကောင််းမနွသ်အောင ်ပ လိုပ် ခင််း 

ကျွနပ််တိို ့် ည ်ပ အ ်း(ပိိုလ  ိိုငလ်င််း) ½ လကမ(ပိိုက)် တစ်ခိုကိိုပန် ့်တငွသ်ပေါင််းထည့်် ည့််အခေါသရရှိ ည့််သနရောမှ 

၁၀၀ မ အကေွာအသ၀်းတငွရ်ှိ ည့််  ဟိိုဠပ်ငမ်ျော်းကိိုစတင၍်သရသလောင််းနိိုင ်ည။် အ မင့််မှောပထမသနရောနငှ့်် ငတ် ူ

၍(~၆ မ အ မင့််)သချောင််းသရစ ်းနှုန််းမှောလည််း ငတ် ူည။် ပန် ့်အတကွလ်ိိုအပ် ည့််အကေွာအသ၀်းမှောရှညလ်ော ည ်

ကိိုထငရ်ှော်းစွောသတွြို့ ရှိလောရ ည၊်ထိိုအခေါတငွပ်န် ့်ကိို ိအော်းသပ်းလော   င့််တခေါတရြံ၎င််းအော်းလြံို်း၀ရပ် ေွာ်းသစ ည။် 

ထိိုနည််းတပူငပိ်ိုကလ်ိိုင််းကိိုပိို၍ မင့်် ည့််သနရော ိို ့် မြှင့််လိိုက ်ည့််အခေါတငွ ် စ်သပေါ် ည။်သရစ ်းနှုန််းကိိုထနိ််းထော်း 

 ခင််းမရှိ ည့််အခေါကျွနပ််တိို ့် ညမိ်မိတိို ့်၏အလိုပ်လိုပ်နှုန််းကိိုကန် ့် တရ် ည။်  ိို ့်သ ေ်ာကျွနပ််တိို ့် ည ်အပငမ်ျော်း 

ကိို သန ့်စဥ်သရလြံိုသလောကစွ်ော ငွ််းသပ်းရနမှ်ောမူသအောင ်မငခ် ့် ည။် သယဘိုယျအော်း  င့််ဤပြံိုစြံ ညပိ်ို၍သစျ်း က ်ော 

 ည။်၎င််း၏ပိို၍ကျယ ်ည့််ဧရိယော ည ်ပိို၍ရှည ်ည့််ပိိုကလ်ိိုင််းမျော်း  င့်် ပိို၍ မင့်် ည့််သနရောမျော်း ိို ့်သရပိို ့်သပ်း 

နိိုင ်ည။် 

 



ထပ ရဆ င ီး ရလ့်လ စူီးစမ ီးြ   မ  ီး 

သရလညှ့််ဘ ်းနငှ့််ပန် ့်မျော်းကိိုသရထ တငွထ်ော်း ခင််း ညသ်ကျေ်ာလ ော်းရနခ်ကခ်  ည့််စိနသ်ခေါ်မှုတစ်ခို  စ် ညက်ိိုသထောက ်

 ပရနလ်ိိုအပ်ပေါ ည။် ထိို ိို ့်ခကခ်  ခင််းမှော၎င််း၏နဂိိုပြံိုစြံအရ ပန် ့်ကိိုယတ်ိိုငက်ပငအ်ော်းလြံို်းကိိုသပေါင််းစည််း၍မရ 

 ခင််း  စ် ည။်  ိို ့်သ ေ်ာသကောင််းမွနစွ်ောလညန်ိိုငရ်နတ်ကမ်ျော်း ညလ်ြံိုသလောက ်ည့််အနက ်တငွရ်ှိရနလ်ိိုအပ် 

 ည။်  အတနက်ကောမျှ ကကြံ လိုပ်သ ောင ်ည့််အခေါကျွနပ််တိို ့် ည ်မှနက်န ်ည့််ဟနခ်ျကက်ိိုရှောသ ွသတွြို့ ရှိနိိုငခ် ့် 

 ည။် 

ထိို ့် ပင ်ကျွနပ််တိို ့်၏သချောင််းမျော်း ညအ်လနွအ်မင််းလျှင ်မနစွ်ောသရမစ ်းသ ောသကကောင့်် သရတိို်းထကွရ်နအ်တကွ ်

သ မောင််းငယတ်ခို ပ လိုပ်သပ်းရ ည။် ဤ ိို ့် ပ လိုပ်သပ်း ခင််း  င့််ပြံိုမှနစ် ်း င််းနှုန််းကိိုအသထောကအ်က ူ စ်သစ၍ပန် ့် 

လညရ်နစ်ိတခ်ျရ ည့််သနရောတစ်ခို  စ်လော ည(်ပြံို ၃)။ သနောက ်ြံို်းတငွ ်သရ ငွ််းစိိုကပ်ျ ိ်းရနလ်ိိုအပ် ည့််ဤသနရော 

မျော်း၌ရှိ ည့််သချောင််းမျော်းတငွဤ်ပန် ့်မျော်းကိိုအလယွတ်စ်ကထူော်းရှိနိိုင၍်ထိိုသ  ရှိလမူျော်းအတကွအ် ြံို်း ပ ရနအ် 

လနွအ် ငသ် ပသစ ညက်ိိုသတွြို့ရ ည။် 

မတညူ သည ့်ြ ဥ ီး ပ မှုဖပ လပု ဖြင ီး 

ကျွနပ််တိို ့် ညပ်စစတနပ်န် ့်ကိို၀ယမ်ပ ်း ော်း  စ်   င့်် ပလပ်သခေါင််းအချိ ြို့ နငှ့််ကကြံ  ပ လိုပ်လိိုပေါ ည။် ဤတစ်ကကမိ် 

တငွက်ျွနပ််တိို ့် ညသ်ပေါသလောသပေါ် ည့််သ ေါငစ်နစ၏်  စ်နိိုငသ် ခကိိုစမ််း ပ်လိို ည(်ပြံို ၅)။ ဤစမ််း ပ်မည့််နည််း 

မှောအကိုနအ်ကျမျော်းစွောရှိ ည။်အဘယသ်ကကောင့်် ိိုသ ေ်ာသ ေါငက်ိိုထိိုသ  တငွ၀်ယယ်၍ူ မရသ ောသကကောင့််  စ် 

 ည။် ပိုဇွနသ်မွ်း မြူသရ်းကိိုဤသ  တငွ ်ကျယ ်ပန် ့်စွောလိုပ် ခင််းမရှိ၍သ ေါငမ်ျော်း ကိိုနိိုငင်ြံ၏သတောငပိ်ိုင််းမှ၀ယယ်ူ 

ရ ည။် သ ေါင၊် သဘောင၊် ဘ ်းနငှ့််ချိတမ်ျော်းအတကွက်ိုနက်ျစရိတမှ်ော ထိိုင််းဘတသ်င ွ၃၇၅ ယအူကစ််  )  စ် ည။် 

                                       

ပြံု ၅။ ပိုဇွနသ်မ်ွး မြူသရ်းကနမ်ျော်းတငွအ် ြံို်း ပ  ည့််သလ်းသအ်းသပ်းစက်ပြံိုစြံမ ှ ပနလ်ည ်ပ  ပငထ်ော်း ည့််  သပေါသလောသပေါ်သ ေါငပ်ြံိုစြံ။ 



စနစ်နငှ့််လိိုကသ်လျောည သထ ွ စ်ရန ်ကျွနပ််တိို ့် ညသ်ခ်ွး ေွာ်းစိပ်ဘ ်းကိိုတကမ်၀ငရိ်ို်းတငွတ်ပ်၍ ပိို၍ကက ်း ည့််သခ်ွး 

 ေွာ်းစိပ်ဘ ်းမှ ၀ငရိ်ို်းအပတ ်ိို ့် က ်ည။် ကျွနပ််တိို ့်တငွရ်ှိသ ောပန် ့်အရိို်းတိိုင(်ရှပ်)တငွ ်သခ်ွး ေွာ်းစိပ်အချင််း  ည ်

၅၀ မမရှိ၍သ ေါင၀်ငရိ်ို်းမှော အချင််း ၁၅၀ မမရှိ ည။် 

ဤစနစ်ကိို မိို်းရော  အသတောအတငွ််းအ ခော်းသ ောသချောင််း၊ အ ခော်းသ ောသနရောတငွစ်မ််း ပ်ခ ့် ည။် ဤသနရောတငွ ်

သရစ ်း င််းမှုမှော အနည််း ြံို်း ၁.၂-၁.၅/စကက န် ့်ရှိ ည။် ကကြံ သတွြို့ရ ည့််အဓိက ပဿနောမှောသပေါ သလောသပေါ်သ ေါင ်ကိို 

 မစ်အလယတ်ငွအ်တညထ်ော်းရနတ်ပ် ငရ် ခင််းပင ် စ် ည။် ကြံမသကောင််းစွော  င့််စတ ်းသကဘယက်ိို  မစက်မ််း 

သဘ်း တစ်သလျောကတ်ငွတ်ပ်ထော်းသ ော်လည််းသ ေါငမ်ှောတဘကမှ်တဘက ်ိို ့်သရွြို့သနမပ ်းသချောင််း သရစ ်းသကကောင််း အ 

 ပင ်ိို ့် သရောကသ်န ည။်မူလပိုဇွနသ်မွ်း မြူသရ်းကနမ်ျော်းမှသလ်းသအ်းသပ်းစကမ်ျော်းတငွပိ်ို၍သကောင််းသ ော သလ်းသအ်း 

ရရနအ်သပေါကမ်ျော်းပေါသ ေ်ာလည််း စ ်း င််းသန ည့််သရမအှငအ်ော်း(ပေါ၀ေါ) အ ပည့််ရရနအ်တကွမ်ှောမူအသထောက် အက ူ

မ  စ ်ပေါ။ အ ြံို်းတငွပိ်ို၍ ပင််းစွော စ ်း င််းသန ညသ်ရစ ်းသကကောင််း ညအ်သရှြို့တငွရ်ှိသ ောပိိုကက်ိိုစိိုက ်င််းသစ၍ 

သ ောငက်ိို သနရောတကျထော်းရနအ်ခကအ်ခ   စ်လောပေါ ည။် 

ပြံု ၆။သပေါသလောသပေါ်သနသ ောသ ေါငက်ိို မစ၏်တိိုကရ်ိိုကသ်ရစ ်းသကကောင််းတငွတ်ပ် ငထ်ော်းသ ောအခေါကကြံ သတွြို့ရ ည့်စ်နိသ်ခေါ်ချက် 

 

န ဂြံုီး 

ကျွနပ််တိို ့်၏ ောမနမ်ျှ  စ် ည့််ကက ိ်းစော်းမှုမျော်း ော  စ်သစကောမူကျွနပ််တိို ့် ညသ်ရ ငွ််းစိိုကပ်ျိ ်းရနအ်တကွ ်

လယ ်မော်းမျော်း၏လိိုအပ်ချကမ်ျော်းကိိုစ ်း င််းသ ောသရမျော်း  င့််အန ်းစပ် ြံို်းအသ  ရှောသပ်းနိိုငခ် ့် ညက်ိိုမူ 

ယြံိုကကညစ်ိတခ်ျ လျကရ်ှိ ည။် 

 


