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စစမှ်န်သ ောဒမီ ိုကသေစနီ ိုငင် ံဖြစထ်န်ွ်းသစန ိုငမ်ည့်် “က ိုယပ် ိုငဖ်ပဌောန််းချကအ်စအီစဉ်” မျော်းက ို ကကော်းကောလအတငွ််း 

သ ောငေွ်ကေ်မည့်် အစအီစဉ်မျော်းဟို သခေါ် ည။်    

 

င ြိမ််းချမ််းရ ်းဖြစ်စဉ်၏ “ကကာ်းကာလ” ဆြိိုသညမ် ာ အစြိို်း န  ့််အ ပ်ြက ်ဆကဆ်ရံ ်းမျာ်း ဖပနလ်ညတ်ည့််မတင်ပ ်း 

ဖမနမ်ာနြိို  ်ကံြိို ကာလကကာရ ညစ် ာ ကက ်းစြိို်းဖခယလ် ယခ် ့်ကကသည့်် အခ  ့််ထ ်းခ ံဗမာလ မျြိ ်းမျာ်း၏ 

စြိတရ်နသရ ာထာ်းမျာ်း ရဖပာ ််းလ လာသညအ်ထြိ လိုပ်ရဆာ  ်မည့်် ရ ရ ညလ်ိုပ် န််းတစ်ခို ဖြစ်သည။် 

ထြိို ့်ရကကာ ့်် “ကကာ်းကာလအစ အစဉ်” ဆြိိုသညမ် ာ အနာဂတ ်ြကဒ် ယလ်န်ြိို  ် ံတညရ်ဆာက ်နအ်တ က ်

တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းန  ့်် အ ပ်ြက ်အ ပ်ြကလ် မှုအသြိို ််းအဝြိို ််းမျာ်း၏ 

ရဒသတ  ််းအိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့်် ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််း စနစ်မျာ်းအာ်း ရရ ွဲ့ရဖပ်းရဆာ  ် ကခ်ျကမ်ျာ်းအရနဖြ ့်် 

ရ ရ ညပံ့််ပြိို်းဖခ ််းဖြစ်သည။်  ကကာ်းကာလအစ အစဉ် ဆြိိုသညမ် ာ စစ်မ နရ်သာ ဒ မြိိုကရ စ နြိို  ် ံဖြစ်ထ န််း နအ်တ က ်

ဖမနမ်ာနြိို  ်ရံ ြိ မတ က  ဖပာ်းသည့််လ မျာ်းကြိို အသြိအမ တဖ်ပ ရသာ “ကြိိုယပ်ြိို  ်ဖပဌာန််းချက ်အစ အစဉ်” န  ့်် 

ကကြိ တ သ်တမ် တခ်ျကမ်ျာ်း ဖြစ်သည။်  

ကကာ်းကာလအစ အစဉ် ဆြိိုသည့််စကာ်းလံို်းကြိို 

“ကကာ်းကာလအစ အစဉ် ဆြိိုသညမ် ာ … အပစအ်ခတ ်စတ  ်ပ်စ ချြိနမ် စ၍ နြိို  ်ရံ ်းအရဖခအရန 

တညင် ြိမ်ရအ်းချမ််းသည့််အချြိနထ်ြိ. ထြိိုကကာ်းကာလအတ  ််း တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််း 

မျာ်းန  ့််အစြိို်း တြိို ့်၏ ဆကဆ်ရံ ်းစနစမ်ျာ်းအပါအဝ  ်ပဍြိပကခသကရ် ာကမ်ှုရ ြိရသာ ရဒသမျာ်းအာ်း 

အိုပ်ချ ပ်ဖခ ််းန  ့်် ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််း” ဟို ဖမနမ်ာ့်ကကာ်းကာလအတ  ််း ရဆာ  ် က ်မည့်် အစ အစဉ်မျာ်း ဆြိို  ်ာ 

သိုရတသနဖပ စ မကံြိန််း (Myanmar Interim Arrangements Research Project) မ  အဓြိပပာယ ်ြ  ့််ဆြိိုထာ်းသည။် 
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အစ အစဉ်မျာ်းမ ာ တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်း လွှမ််းမြိို်းမှုရ ြိငပ ်း လိုပ်ပြိို ခ်  ့်် 

ရ ြိရသာနယရ်ဖမရဒသမျာ်း (တြိို ််း  ််းသာ်း လကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းမ  အဖပည့််အဝ ထြိန််းချ ပ်ရသာ 

နယရ်ဖမရဒသမျာ်း၊ ပြိိုမြိိုကျယဖ်ပန် ့်ရသာ “ပ ်းတ  အိုပ်ချ ပ်” နယရ်ဖမရဒသမျာ်း) အတ  ််း အိုပ်ချ ပ်ရ ်း၊  

စ မံခန် ့်ခ  ရ ်းကဏ္ဍမျာ်းန  ့်် ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််းမျာ်း ဖြစ်သည။် င ြိမ််းချမ််းရ ်းဖြစ်စဉ် ရှုရထာ ့််မ  ကကည့််လျှ  ်

ကကာ်းကာလ ဆြိိုသညမ် ာ အပစ်အခတ ်စတ  ်ပ်စ ချြိနမ် စ၍ နြိို  ်ရံ ်းအရဖခအရန အလံို်းစံို 

တညင် ြိမ်ရအ်းချမ််းမှုရ ြိသည့််အချြိနထ်ြိ ရဆ ်းရန ်းည ြိနှုြိ ််းဖခ ််းကြိို ဆြိိုလြိိုသည။် သြိို ့်ရသာ်လည််း အဓြိကကျရသာ 

တြိို ််း  ််းသာ်းလ မျြိ ်းစို ဆကစ်ပ်ပတသ်ကသ် မျာ်း လကခ်နံြိို သ်ည့်် နြိို  ်ရံ ်းတညင် ြိမ် ရအ်းချမ််းမှု ရ ြိ နမ် ာ 

အလ နပ် ခ်ကခ် သည့်် အရနထာ်းဖြစ်သည။် ရအာကတ်   ်ရြာ်ဖပထာ်းရသာ အရဖခအရနရလာက ်ဖြစ်လာြြိို ့်ပ  ်

ခကခ် သည။်  

 

တစ်နြိို  ်လံံို်းဆြိို  ်ာ အပစ်အခတ ်ပ်စ ရ ်း သရ ာတ ည မှု စာပြိိုဒ-်၂၅ (NCA, Article 25) တ   ်

ရြာ်ဖပထာ်းသည့််အတြိို ််း ကကာ်းကာလအစ အစဉ်၏ အချကအ်ချာသည ်တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်

အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းန  ့်် အ ပ်ြကလ် မှုအသြိို ််းအဝြိို ််းမျာ်း၏ အိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့််ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််း စနစ်မျာ်းအာ်း 

ရထာကခ်အံာ်းရပ်းဖခ ််းဖြစသ်ည။် တစ်ချြိ ွဲ့ရသာ အရဖခအရနမျာ်းတ   ်တြိို ််း  ််းသာ်း အိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့်် 

ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််းမျာ်းသည ်အစြိို်း န  ့််ပ ်းတ  ရဆာ  ် ကန်ြိို သ်ည။် ထြိိုသြိို ့် ပ ်းတ  ရဆာ  ် ကဖ်ခ ််းသည် 

ပ ်းရပါ ််းလိုပ်ရဆာ မ်ှုမျာ်း ဖြစ်လာရစနြိို သ်ည့််အဖပ  ်စိုရပါ ််းစိုစည််းဖခ ််း မျာ်းကြိိုပ  ်ဖြစ်ရစနြိို ပ်ါသည။် 

သြိို ့်ရသာ်လည််း တြိို ််း  ််းသာ်းစနစ်မျာ်းအာ်း ထြိန််းသြိမ််းဖခ ််းဆြိိုသညမ် ာ ကကာ်းကာလ အစ အစဉ်၏ အဓြိက 

ဆြိိုလြိို  ််းရတာ့် မဟိုတပ်ါ။ ထြိို ့်အဖပ  ်တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့်် 

ဝနရ်ဆာ မ်ှုလိုပ် န််းမျာ်းသည ်[NCA] ထကပ်  ်ပြိိုမြိိုကျယဖ်ပန် ့်ကာ နကန် သည။် NCAတ   ်သရ ာတ  

လကမ် တမ်ရ ်းထြိို်းထာ်းသည့်် [KIO] က ့်သြိို ့်ရသာ ဖမနမ်ာနြိို  ်ရံ ြိ အရ ်းပါသည့်် တြိို ််း  ််းသာ်း 

လကန်ကက်ြိို အ်ြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းသည် နြိို  ်လံညပ်တမ်ှု စနစ်ရကာ ််း မျာ်းကြိို အသံို်းဖပ ရနကကသည။် ထြိို ့်ရနာက ်

၄ ််းတြိို ့်၏ လွှမ််းမြိို်းမှု (သြိို ့်မဟိုတ)် လိုပ်ပြိို ခ်  ့််ရ ြိရသာ နယရ်ဖမရဒသရ ြိ လ ထိုမျာ်းအာ်း ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်း ာတ  လ်ည််း 

အရ ်းကက ်းသည့်် အခန််းကဏ္ဍမ  ပါဝ ရ်နကကသည။် ထြိို ့်အဖပ  ်တြိို ််း  ််းသာ်းအရဖခဖပ  

အ ပ်ြကလ် ့်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်း သညလ်ည််း ၄ ််းတြိို ့်ဝနရ်ဆာ မ်ှု ရပ်းရနရသာ လ ထိုမျာ်း၏ ရဒသတ  ််းဆြိို  ်ာ 

အရ ်းကြိစစမျာ်းအတ က ်စည််းရံို်းလှုံွဲ့ရဆာဖ်ခ ််း၊ ကြိိုယစ်ာ်းတ ဖ်ပ ရတာ ််းဆြိိုရပ်းဖခ ််းမျာ်းအာ်းဖြ ့်် 

ရဒသတ  ််းအိုပ်ချ ပ်ရ ်းတ   ်အရ ်းပါသည့််ကဏ္ဍမျာ်းအာ်း ပံ့်ပြိို်းက ည ရပ်းရနကကသည။်  

ကကာ်းကာလ အစ အစဉ်ကြိို ရထာကခ်အံာ်းရပ်းသည့်် အဓြိကအရကကာ ််းအ ာ(၃)ချက ်ရ ြိပါသည။် ပထမအချကမ် ာ 

အပစ်အခတ ်ပ်စ နယရ်ဖမရဒသမျာ်းတ   ်ရဒသခမံျာ်း၏ယံိုကကညမ်ှု အဖပည့််အဝ ရ ြိ ထာ်းငပ ်း 
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လကရ် ြိတ  ရ် ြိထာ်းငပ ်းရသာယနတ ာ်းမျာ်းအာ်း အသံို်းဖပ ကာ ထြိိုရဒသရ ြိ အထြိခြိိုက ်လ ယဆ်ံို်းရသာ သ မျာ်းအာ်း 

အရကာ ််းဆံို်းရထာကပံ့််က ည  န ်ဖြစ်သည။် ဒိုတြိယအချကမ် ာ ဖမနမ်ာနြိို  ်ရံ ြိ တြိို ််း  ််းသာ်း 

လကန်ကက်ြိို အ်ြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းသည ်နြိို  ်ရံ ်းအ  တ ာ်းဝ  ် ပ်တညရ်နကကရသာလ်ည််း အစြိို်း စနစ်မျာ်း 

(ဗမာကက ်းစြိို်းရသာ ဖပညန်ယမ်ျာ်းကြိိုသာ အာ်းရကာ ််းရအာ  ်ဖမ  ့််တ ရ်နဖခ ််း) ကြိိုသာ 

ရထာကခ်အံာ်းရပ်းရနဖခ ််းသည ်လကရ်တ ွဲ့တ   ်နြိို  ်ရံ ်းပါဝါ ရဖပာ ််းလ မှုရ ြိရစရသာရကကာ ့်် ဖြစ်သည။် 

တတြိယအချကမ် ာ တြိို ််း  ််းသာ်း လကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းန  ့်် အ ပ်ြက ်လ ့်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

အိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့်် ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းဖခ ််းမျာ်းသည ်ြကဒ် ယလ် ်တညရ်ဆာက ်ာတ   ်အရဖခခအံိုတဖ်မစ ်

မျာ်းဖြစ်ဖခ ််းရကကာ ့်် ဖြစ်သည ်(ဥပမာ [KNU] န  ့်် [NMSP] တြိို ့်၏ တြိို ််း  ််း ာသာစကာ်း ရကျာ ််းမျာ်း)။ 

NCA ြ  ွဲ့စည််းထာ်းပံိုအ ဆြိိုလျှ  ်င ြိမ််းချမ််းရ ်းဖြစ်စဉ်မ ာ အဓြိကလကခဏာ ပ် (၃)  ပ်ရ ြိသည။် အစြိို်း န  ့်် 

ဖမနမ်ာ့်တပ်မရတာ်သည ်တြိို ််း  ််းသာ်းလ မျြိ ်းစိုမျာ်း၏ စြိို်း ြိမ်မှုမျာ်းကြိို အသြိအမ တဖ်ပ  ရဖြရ  ််း န ်

ဖ  ််းဆနရ်သာရကကာ ့်် နြိို  ်ရံ ်းစကာ်းဝြိို ််းသည် ရ ်းကျပ်နကံျပ်အရဖခအရနတ   ်ရ ြိသည။် 

ရနာကဆ်ကတ်  အရနဖြ ့်် KNU ၏ ပါဝ မ်ှုဆြိို ််း ံ့်သည့်် အရဖခအရနဖြစ်လာသည။် အလာ်းတ ပ  ်

ပ ်းတ  ရစာ ့််ကကည့််ရ ်း ရကာမ်တ သညလ်ည််း ရ ်းကျပ်နကံျပ် အရဖခအရနတ  ရ် ြိသည။် အ ယရ်ကကာ ့်် ဆြိိုရသာ ်

RCSS သညလ်ည််း ၄ ််း၏ ပါဝ မ်ှုကြိို ဆြိို ််း ံ့်ထာ်းသည။် NCA ြ  ွဲ့စည််းထာ်းပံို အ  င ြိမ််းချမ််းရ ်းဖြစ်စဉ်၏ 

တတြိယရဖမာကမ်ဏ္ဍြိ  မ် ာ ကကာ်းကာလအစ အစဉ် ဖြစ်သည။် နြိို  ်ရံ ်းစကာ်းဝြိို ််းန  ့်် 

အပစ်အခတ ်ပ်စ ရစာ ့််ကကည့််ဖခ ််းတြိို ့်တ   ်လိုပ် န််းအာ်း အရကာ အ်ထည ်ရြာသ်ည့််ယနတ ာ်းရ ြိရသာ်လည််း 

ကကာ်းကာလအစ အစဉ်တ  မ်  အရကာ အ်ထညရ်ြေါ်သည့်် ယနတ ာ်း မရ ြိရသ်းပါ။  

ရဖပာ မညဆ်ြိိုလျှ  ်၂၀၁၂ - ၂၀၁၅ ခိုန စ်ကကာ်း သမမတ ဦ်းသြိန််းစြိနလ်ကထ်ကတ်   ်နြိို  ်ရံ ်း တညင် ြိမ်မှု 

အရဖခအရနရ ာက ်န ်အခ  ့််လမ််းမျာ်းရ ြိခ ့်သည။် သြိို ့်ရသာ်လည််း ၂၀၁၆ ခိုန စ် NLD အစြိို်း  

တကလ်ာသည့််အချြိနမ် စ၍ ထြိိုအခ  ့််အလမ််းမျာ်း တန် ့်သ ာ်းသည။် လာမည့်် ၂၀၂၀ ခိုန စ် ရန ာ ််းပြိို ််း 

ရ  ်းရကာကပ်  အတ က ်အရ ြိနယ် သည့််အခါတ   ်င ြိမ််းချမ််းရ ်းဖြစစ်ဉ်သည ်ပ ်းရပါ ််းစိုစည််း (ရကာ်မတ ဝ မ်ျာ်း 

တြိို်းချ ွဲ့ခန် ့်အပ်) လာြ ယ ်ာရ ြိသည။် ရ  ်းရကာကပ်  မတြိို မ် တ   ်ရဆ ်းရန ်းမှုမျာ်းကြိို အစြိို်း မ  ပြိတပ် တ်ာ်းဆ ်းငပ ်း 

ဖပညရ်ထာ စ်ို င ြိမ််းချမ််းရ ်း သရ ာတ ည ချကအ်တြိို ််း ရရ ွဲ့ဆကသ် ာ်း န ်တ န််းအာ်းရပ်းမညက်ြိိုမ  

စြိို်း ြိမ်စ ာရ ြိပါသည။် ပဍြိပကခမျာ်းရကကာ ့််  ာစိုန စ်ရပါ ််းမျာ်းစ ာ ရ ြိရနရသာ အရဖခခ ံ

အရ ်းကြိစစဖပဿနာမျာ်းန  ့််ပတသ်ကင်ပ ်း အရထ ရထ သရ ာတ ည မှု မ မချ ််း KNU ြကမ်  

ပါဝ မ်ှုဆြိို ််း ံ့်ထာ်းဖခ ််းမ ာ အလ နပ်  ်ပါ်းနပ်လ ပါသည။် 

ထြိိုအရကကာ ််းအ ာမျာ်းရကကာ ့်် နြိို  ်ရံ ်းတညင် ြိမ်နြိို မ်ှု  ရ ြိရ ်းသည ်အလာ်းအလာနည််းသည။် အနည််းဆံို်းရတာ့် 

ရနာကတ်စ်ကကြိမ်ရ  ်းရကာကပ်   ဖပ လိုပ်ငပ ်း ဖမနမ်ာနြိို  ်ရံ ြိ လ နည််းစိုန  ့််လ မျာ်းကကာ်းရ ြိ ဆကဆ်ရံ ်းမျာ်းတ   ်
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ကက ်းမာ်းရသာရဖပာ ််းလ မှုမျာ်း ဖပ လိုပ်ဖခ ််းမရ ြိလျှ  ်နြိို  ်ရံ ်း တညင် ြိမ်မှု ရ ြိ န ်မဖြစ်နြိို ပ်ါ။ ဖြစ်တညမ်ှု မျာ်းန  ့်် 

အကျြိ ်းစ ်းပ ာ်းမျာ်းက ့်သြိို ့်ရသာ အရဖခခအံဆ ့််မျာ်းတ   ်အဓြိကကျရသာ ရဖပာ ််းလ မှုမျာ်း ဖပ လိုပ် နလ်ြိိုအပ်သည။် 

အထ ်းသဖြ ့်် ဖမနမ်ာနြိို  ်နံ   ့်် ဖမနမ်ာနြိို  ်၏ံ လကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း ကာလကကာရ ညစ် ာ 

ကက ်းစြိို်းဖခယလ် ယခ် ့်ရသာ အခ  ့််ထ ်းခဗံမာလ မျြိ ်း မျာ်းအရနဖြ ့်် ရဖပာ ််းလ မှုမျာ်း ဖပ လိုပ် နလ်ြိိုအပ်သည။် 

ရတာ ့််တ ််းခြိို မ်ာငပ ်း ရ ရ ညတ်ညတ်ံ့်ရသာ နြိို  ်ရံ ်းတညင် ြိမ်မှု ရ ြိ နအ်တ က် မျြိ ်းဆကတ်စ်ဆက ်(သြိို ့်မဟိုတ)် 

တစ်ဆကထ်ကမ်က အချြိနယ်  လြိမ့််မည။် ဗမာအသြိို ််းအဝြိို ််းမ  တြိို ််း  ််းသာ်းလ မျြိ ်းစိုအသြိို ််းအဝြိို ််း အထ ်းသဖြ ့်် 

ပဍြိပကခ သကရ် ာကမ်ှုရ ြိရသာ နယရ်ဖမရဒသမျာ်းရ ြိ တြိို ််း  ််းသာ်းလ မျြိ ်းစိုတြိို ့်၏ အရဖခအရနအမ နန်  ့်် 

 ညမ် န််းချကမ်ျာ်းအာ်း ရကာ ််းမ နစ် ာ နာ်းလညရ်ပ်းမ သာလျှ  ်လကရ်တ ွဲ့တ   ်နြိို  ်ရံ ်းတညင် ြိမ် နြိို မ်ည။်  

“ကကာ်းကာလ” ဆြိိုသည့်် အချြိနက်ာလသည ်ရ ညက်ကာမည့််အရနအထာ်းဖြစ်သည။် ထြိို ့်ရကကာ ့်် 

“ကကာ်းကာလအစ အစဉ်” သည ်တြိို ််း  ််းသာ်းလ မျြိ ်းစို (တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်အြ  ွဲ့အစည််းန  ့်် 

လ မှုအသြိို ််းအဝြိို ််း) မျာ်း၏ ရဒသတ  ််း အိုပ်ချ ပ်ရ ်းန  ့်် ဝနရ်ဆာ မ်ှုရပ်းသည့်် စနစ်မျာ်းအာ်း ရ ရ ည ်ပံ့်ပြိို်းဖခ ််းကြိို 

ဆြိိုလြိိုသည။် ကကာ်းကာလအစ အစဉ်ဆြိိုသညမ် ာ တြိို ််း  ််းသာ်း နြိို  ်ရံ ်းလှုပ်ရ ာ်းသ မျာ်း အရနဖြ ့်် 

လ တလ်ပ်ရ ်း ငပ ်းသည့််အချြိနမ် စ၍ ကကြိ ်းစာ်းရိုန််းကနခ် ့်ကကရသာအ ာဖြစ်သည့်် ကြိိုယပ်ြိို ဖ်ပဌာန််းချက ်

ဖြစ်သညဟ်ို ယ ဆနြိို ပ်ါသည။် ၄ ််းတြိို ့်သည ်ရအာကရ်ဖခမ  အထကသ်ြိို ့် ြကဒ် ယလ် ်တညရ်ဆာက ်ာတ   ်

မရ ြိမဖြစ်လြိိုအပ်ရသာအဆ ့််မျာ်း ဖြစသ်ည။် အခ  ့််ထ ်းခ ံဗမာလ မျြိ ်းမျာ်းမ  ကက ်းစြိို်းဖခယလ် ယင်ပ ်း ဖပညန်ယမ်ျာ်းတ   ်

တပ်မရတာ်အရဖခစြိိုကဖ်ခ ််းအာ်း ဆန် ့်ကျ ရ်နသည့််  အပစ်အခတ ်ပ်စ ထာ်းရသာ အြ  ွဲ့မျာ်းအတ ကသ်ာမက 

တစ်ဖခာ်း (အပစအ်ခတ ်မ ပ်စ ရသာ) တြိို ််း  ််းသာ်းလကန်ကက်ြိို  ်ြ  ွဲ့အစည််းမျာ်း အတ ကပ်ါ 

“ကြိိုယပ်ြိို ဖ်ပဌာန််းချက ်အစ အစဉ်” သည ်အရ ်းကက ်းသည။် ထြိို ့်အဖပ  ်ဌာရနတြိို ််း  ််းသာ်းမျာ်း၏ 

စ မ််းရဆာ  ်ညမ်ျာ်းကြိို ဖမ  ့််တ င်ပ ်း ၄ ််းတြိို ့်၏ ထံို်းတမ််းဓရလ့်မျာ်းအာ်း ထြိန််းသြိမ််းဖခ ််းကြိို အာ်းရပ်းရသာ 

လ ထိုအရဖခဖပ အြ  ွဲ့မျာ်းန  ့်် အ ပ်ြက ်လ မှုအသြိို ််းအဝြိို ််းမျာ်း အတ ကလ်ည််း အရ ်းကက ်းသည။် 

 

Ashley South သည ်လ တလ်ပ်စ ာ  ပ်တညရ်နရသာ စာရ ်းဆ ာ၊ သိုရတသနပညာရ  န်  ့်် အတြိို ပ် ခ်၊ံ 

ချ ််းမြိို တ်ကက သြိိုလရ် ြိ သိုရတသန အြ  ွဲ့ဝ တ်စ်ဦ်းဖြစ်ပါသည။် (www.AshelySouth.co.uk) 


