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ၽ ုႄလ် ၵ််ႈၶပွ််ႈၸ   
  
 
 

ႁဝ််းၶ ်ႈယ ႄ််းၸမူ််းၶွပ််ႈၸ  ထ ုင်လၵု််ႈႁဵႄ််းၵဝ်ႃႇၵ်ူႈၵၵ ်ႉ ၸ ူဝ််းယၢမ််ႈလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သႄွ်ၶွင် 

ႁဝ််းၶ ်ႈမ ူဝ််ႈပူႄ််ႉမ ်းႄႄ််ႉၵသ၊ ၼလ်ႈ လငွ််ႈတငူ််ႉႄ ုင ် ဢ ၵ်ႃႇပ ်း တႄွ််ႈသႄွ် 

ဢႄ်မၵု််ႉၸုမ််းႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉမ တ ်ႈသူၸဝ််ႈႄႄ််ႉ လ ်ႈပဵႄ်ႁႅင််းၸ  သ  ႃႇပဵႄႁႅ်င််းဢ ်းၵသ 

ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ လ ်ႈႁဵတ််းဢၵွ်ႃႇပ ်းၵၢႄသ်ွႄဢ်ႄႄ် ်ႉမ ်းယူႃႇၶ ်ႈ။ 

 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈယ ႄ််းၶွပ််ႈၸ  တၢင်ႃႇထ ငု်ၽ်ူႈၵမ််ႉၸွ ်ႈႁႅင််းင ုႄ််းႁဝ််းၶ ်ႈ ဢႄ်ပဵႄ ်

ၸုမ််း Oxfam Australia ၼလ်ႈ ၸုမ််း The Samdhana Institute ။ သင်ဢမႃ်ႇမ ်းသၸူဝ််ႈႄ ၸ ငု ်

ႁဝ််းၶ ်ႈၵတဢမ်ႃႇၸၢင််ႈသ ုပ်ႃႇတူင််ႉႄ ုငၵ်ၢႄင်ၢႄ််းၶငွ်ႁဝ််းၶ ်ႈမ ်းၵတ ႃႇထ ုင်ဝႄ််းမ ဝ်ူ်ႈႄ ်ႉလ ်ႈ 

ၼလ်ႈ ပ ်းၵၢႄသ်ွႄ်ပပ််ႉႄ ်ႉၵၵ ်ႈၵတဢမ်ႃႇၸၢင််ႈယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ်ႈလ ငၢမ််း။  

 

ႄွၵ််ႈလ ူဝၵ်သႄႄ််ႉသမ််ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈယ ႄ််းၸမူ််းၶွပ််ႈၸ  တၢငႃ်ႇထ ုင် ၽူ်ႈၶဝ််ႈၸမု််းႁဝ််းၶဝ် 

တၢင််းသငဵ််ႈ ပ ်းၸဵမ် ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းၶ  ်ႈၸ  ႁဝ််းၶ ်ႈ Noudsavanh၊ ၼလ်ႈ ၽူ်ႈတ ူင်ႃႇပၢင်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈ 

Mai Ja (Kachin Women Association Thailand-KWAT)၊ Dr. Jennifer Guo (Women’s and 

Gender Studies၊ Chiang Mai University)၊ ၼလ်ႈ Nikki Richards၊ 

ၵၵ ်ႉဢႄ်လ ်ႈၸွ ်ႈပႄတ်ၢင််းႁႄ်ထ ုင ် ၼလ်ႈ ၵမ််ႉထမႅ်ပႄ်ႁႅင််းႁဝ််းၶ ်ႈၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၶူင််းၵၢႄႄ် ်ႉ ၶမႅ််ႉလႅပ််ႈလ ငၢမ််းမ ်း ယႃူႇၶ ်ႈ။  

 

လ ုႄ််းသုတ််း ႁဝ််းၶ ်ႈယ ႄ််းၸူမ််းၶွပ််ႈၸ  ထ ငု် ဢၺူ််းၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ လုၵ််ႈၸမု််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ၶွင် 

ၸုမ််းႁဝ််းၶ ်ႈတၢင််းသဵင််ႈ တႄွ််ႈတ ႃႇလွင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ဢႄသ်ူၸဝ််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈ ၼတႃႇၸမဵဢ်ဝ် 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ၵတ ႃႇထ ငု် ၵၢႄ်ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ငု်ၼလ်ႈလွင််ႈၶ  ်ႈၸ  ဢႄ်မ ်းၵ ်ႈမ ်းၶႄ် 

တ ႃႇႁ််ႈၵၢႄ်ဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈႁဵတ််းယူႃႇႄ ်ႉ ဢၵွ်ႃႇမ ်းလ ်ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈတမဵ်ထႄူ််ႈယူႃႇၶ ်ႈ။  

 

ၸုမ််း 

Weaving Bonds Across Borders (WBAB) 
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“ၸုမ််း Weaving Bonds Across Borders ၸွ ်ႈၵွင််ႉသၢႄ်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇ ၼလ်ႈ 

တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ႁ််ႈၸမ်ၸ  ၵႄ်ၵသၵွင််ႉမ ုဝ််းၵႄ်ၵ  ႃႇ 

တ ႃႇပဵႄ်မ ်းလွင််ႈလ ်ႈၸ  ၼလ်ႈလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းဢႄ်ၵႅႄ်ႃႇၶႅင်”  
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ၵ ၢမ််းႄမ််း 
ပ ်းၵၢႄသ်ႄွ်ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄႄ်  ်း ႄမ််ႉၼမ်ႈၶွင် ၼလ်ႈ 

သ ႄမ််ႉၶူင််းႄ ်ႉ ယႄ်ဢဝ်တူဝ်ထူပ််းၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄၶ်ွင်ႁဝ််းၶ ်ႈ  ဢႄ်ယၢမ််ႈႁဵတ််းၸွမ််း 

ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ တငူ်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈႁဝ််းၶဝ်ၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇႄ  ်းပွတ််းတႄွ််ႈႄ ်ႉဝ ်ႉ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႁဝ််းၶ ်ႈမငု််ႈမွင််းဝ ်ႈ ၽ်ူႈဢႄွ်ႁူဝ်ၵူႄ််းႄုမႃ်ႇႁဝ််းၶဝ် ၵတၸၢင််ႈၸ  ်ႉပပ််ႉဢႄႄ် ်ႉ 

ပဵႄ်ၶ ူင််ႈၵႅမမ် ုဝ််းတ ႃႇႁဵႄ််းႁူ်ႉ ၼလ်ႈ ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵၢႄၸ်ွမ််းတငူ်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၵမ််ႉထမႅ်ပႄ်ႁႅင််းႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ တူင််ႉႄ ငု်တ ႃႇသႄု်ႃႇလ ်ႈႄ  ်းတႄွ််ႈ 

ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွငသ်ၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်ဢႄ်မ ်းယူႃႇႄ  ်းတူငႃ်ႇဝူင််းႁဝ််းယူႃႇၶ ်ႈ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈမုင််ႈမွင််းဝ ်ႈ လၵွ််းလ ်းၵၢႄ်ႁဵႄ််းႁူ်ႉဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈတႅမ််ႈဝ ်ႉ 

ႄ  ်းပ ်းၵၢႄသ်ွႄဢ်ႄႄ် ်ႉ ၵတပဵႄ်ၶ ူင််ႈၵႅမမ် ုဝ််းဢႄ်မ ်းၵ ်ႈၶႄ် တႄွ််ႈတ ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈ 

ၵတႁူမ််ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉၸွမ််းၵႄၵ်  ႃႇ လၺူ််ႈၵၢႄ်ၶ ်ႈၼႄလွင််ႈသ ၵူ််ႈပ ႄု််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈတူဝထ်ူပ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ဢႄယ်ၢမ််ႈႁူပ််ႉမ ်းႄႄ််ႉၼႄၵႄယ်ူႃႇႄ ၶ ်ႈ။  

ၵမ််းလ ုႄ််းသတု််း ႁဝ််းၶ ်ႈယုမႃ်ႇယမ်ဝ ်ႈ ပ ်းၵၢႄသ်ွႄဢ်ႄ်ႄ ်ႉ ၵတပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈ 

ၵၢႄလ်ဵပ််ႈႁဵႄ််းဢႄ်ၵႄူ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸမွ််းလ ်ႈ ပ ်းၸဵမႄ်ၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းႄမု်ႃႇၶဝ်၊ ၸ ူဝ််းၶဝ်ၵတၸၢင််ႈၶ ်ႈဢၵွ်ႃႇမၵွ်ႃႇၼႄလွင််ႈမ ်ႈၸ  ၶွင်ၶဝ်ၼႄၵႄ ် ၼလ်ႈ 

ႁ််ႈၶဝ်ၵမ ၸွ ်ႈပႄ်ႁႅင််းၵႄ ်ႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ တ ႃႇၵတႁတဵ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလၵႅ််ႈလ ်ႈဢႄ်လ မ ်း 

လ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈၸၢင််ႈၵွင််ႉသၢႄႁ်ူမ််ႈမ ုဝ််းၵႄ်ၵသ သ ုပ်ႃႇႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄၵ်  ႃႇၸွမ််းၵႄ် 

ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ႁဝ််းၶ ်ႈၸၢင််ႈၵမ််ႉထႅမ်ႁ််ႈႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႁဝ််း ၼလ်ႈ ပွတ််းတွႄ််ႈ 

ဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈယူႃႇသဝ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈၽဵငႃ်ႇပဵင််းၵႄတ် ူဝ််းႄမမ် ်းယႃူႇယဝ််ႉ။  

ႄ  ်းပပ််ႉဢႄႄ် ်ႉမ ်းဝ ်ႉႁူဝၵ်ၶ ်ႈ 5 တႄွ််ႈ 

● တွႄ််ႈ (1)။   ။ ၵၢႄသ်ၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ ်

● တွႄ််ႈ (2)။   ။ ၵႄူ််း၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင ်

● တွႄ််ႈ (3)။   ။ ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်

● တွႄ််ႈ (4)။   ။ ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ႄမ််ႉ၊ သႄု်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမ်တ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ ၸ ်းယ င််း  
● တွႄ််ႈ (5)။   ။ ၵၢႄ်ပဵႄၽ်ူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉ/ ၽ်ူႈၸတ််းပၢင်သႄွ် ၼလ်ႈ 

ႁူဝ်ႄ ်ႈႄ  ်းတငူ်ႃႇဝူင််း 
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ပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သႄွ်ဢႄႄ် ်ႉ ဢ ငဢ်ဝ်တူဝ်ထူပ််းၶွငၸ်မု််း WBAB ဢႄ်ယၢမ််ႈလ ်ႈၸတ််း 

ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင ် ၼလ်ႈ ပၢင်သႄွ် ၸွမ််းႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယႃူႇၸမွ််းႄ  ်းပွတ််း 

တွႄ််ႈႄ ်ႉၵသ၊ ပ ်းတင််း ၵၶ ်ႈမႄု််းၼလ်ႈၵၶ ်ႈႁႄ်ထ ငု်ဢႄၽ်ူ်ႈယၢမ််ႈၶ ုႄ််ႈပၢငသ်ွႄ၊် 

ဢူၺ််းၵၵ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ ၸုမ််းဢႄယ်ၢမ််ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််းႁဵတ််းၵၢႄ်ၸမွ််းၵူႄ််းႄ  ်းတငူ်ႃႇဝူင််း 

ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ်ႁူမ််ႈၵႄ ်

ၸွမ််းႁဝ််းၶ ်ႈ ၼလ်ႈ ၸင်ႃႇလ ်ႈၸူ်ႉတွမ်ၵၶ ်ႈမႄု််းၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵသ ပူၵ််းပွင်ႁတဵ််းဢၵွ်ႃႇပဵႄ်မ ်း 

ပပ််ႉၽ ုႄ်ႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ယွႄ််ႉပပ််ႉဢႄ်ႄ ်ႉပဵႄ်ပပ််ႉၵႅမ်မ ုဝ််းတ ႃႇႁႄဵ််းႁူ်ႉႄ ၼလ်ႈ သင်ဝ ်ႈ သလူ ်ႈဢဝ်လၵွ််းလ ်း 

ပ ်းဝူႄ််ႉၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုငႄ်  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သႄွ်ဢႄႄ် ်ႉ ၵ  ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢငသ်ႄွ် ဢႄ်သ ူ

ၸတ််းႁဵတ််းယဝ််ႉႄႄ််ႉၵသ ၶ  ်ႈပႄတ်ၢင််းႁႄ်ထ ငု် ဢမ်ႃႇႄႄ ်  ၶ  ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

တ ႃႇႁ််ႈမႄ််းၵပ ်းမႅႄ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇငဝ််းလ ်းသူႄ ၸ ုင ် ႁဵတ််းလ ်ႈလွတ််ႈလတွ်လႅဝ််းလႅဝ််း 

ယူႃႇၶ ်ႈ။ 

ဝ ်းၵသသူၸၢမ််းၸ  ်ႉတူၺ််းယဝ််ႉႄႄ််ႉ သင်ဝ ်ႈသူမ ်းၵၶ ်ႈၸ ်ႉႄမ််း ၼလ်ႈ ၶ  ်ႈပႄ ်

တၢင််းႁႄထ် ုငသ်ငႄ် ၸ ငု် ၶႅႄ််းၵတ ်ႈမၵွ်ႃႇလၢတ််ႈပႄႁ်ဝ််းၶ ်ႈၵသၵမ််း။    
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လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းပၢင်သွႄ် 
 

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈပ ူငလ်ူငတ် ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းပၢင် 

သွႄႄ်ႄ််ႉ ဢ င်ႄ ူဝ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႁိုင ်

တ ႃႇၸတ််းပၢငသ်ွႄ၊် တၢင််းႄမ်ၶွင ်

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ၊ ၼလ်ႈ ၶၢဝ််းယၢမ််းတႄ််း 

ၶွင်ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉၶဝ် ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််း 

ႄ ်ႉယဝ််ႉ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ၵပ ်းဢ င ်

ဢဝ်တူဝ်ထူပ််းဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈ ဢႄယ်ၢမ််ႈ 

ႁဵတ််းမ ်းၼတ်ႉ ၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းတ ႃႇ 

ၸတ််းႁဵတ််းပၢငသ်ႄွႄ်ႄ််ႉ မ ်းဝ ်ႉ ၶၵ််ႉ 

တွႄ််ႈ ဢႄလ်မ်ႃႇလွင််ႈ 3 တႄွ််ႈ၊ 

ပဵႄ်ဝ ်ႉ ၶၵ််ႉတႄွ််ႈၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််း၊ 

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈၵၢႄ်လငူ််းမ ုဝ််းႁဵတ််း၊ ၼလ်ႈ 

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈၵၢႄ်ထတ််းသၢငတ်ူၺ််းၶ ႄု််း 

ၽွႄ််းတမု််ႉယႄွ််ႈ (ၽႄွ််းလ  -

ၽွႄ််းၸ ်ႉ) ၶငွ်ပၢင်သႄွ်။   

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈသၢမ်တႄွ််ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ၶၵ််ႉ 

တွႄ််ႈဢႄ်မ ်းၽႄွ််းလ ၼတ်ႉၼတ်ႉ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉဢွႄ် 

တၢင််းဝႄ််းဢႄ်ႁဝ််းၵတၸတ််းပၢင် 

သွႄၵ်သဢႄဢ်ႄ်။ 

လွင််ႈၶၵ််ႉတွႄ််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉၼတ်ႉ ၸၢင််ႈ 

လႅၵ််ႈလ ်ႈမႄူ််ႉၼမ်းလ ်ႈၸမွ််းႄင်ႃႇ 

ငဝ််းလ ်းဢႄ်ပဵႄယ်ူႃႇယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ် 

ႄႄ််ႉယူႃႇၶ ်ႈ။ 

လၵွ််းလ ်းၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််း 
ပၢငသ်ွႄ ်
ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််း 

• ၵၢႄ်သပ််းလႅင််းၼႄႁူဝ်ၵၶ ်ႈၼလ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််း

ပၢင်သွႄ် 

• ၵၢႄ်ၸႅၵႃ်ႇၼၽပုႄ််ႈၽွႄ််းတ ႃႇၸုမ််းၸတ််း 

ပၢင်သွႄ် 

• ၵၢႄ်လ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ ်
• ၵၢႄ်မၵ််းမႄ််ႈၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ်  

• ဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်ၼလ်ႈၵၢႄ်ဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း

ၼလႃႇ တ ႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််း  

• ၵၢႄ်ၸႄၽ်ႅႄ်ၵၢႄ်င ုႄ််းတ ႃႇၸ  ်ႉၸ ႃႇႄ  ်း 

ပၢင်သွႄ်  

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ 

• ၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သွႄ်  

• လွင််ႈႁူမ််ႈလူမ်ႃႇၽ ႃႇတ ီႊၸ ီႊၵတ ီႊ  

• လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၸ ်းႁိုဝ်ယ င််း 

• ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ႁ််ႈလွတ််ႈၵၽ်း  

• လွင််ႈမ ်းသုႄ်ႃႇႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၶွင်ၵူႄ််း 

ၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းၵၶ ်ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း 

(Disability Inclusion)  

• ၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁွင််ႈႁဵႄ််းငဝ််ႈၶၢမႃ်ႇပ ုႄ််ႉ 

ၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈတ ႃႇပၢင်သွႄ်  

• ပၵ််းပ ူင်တ ႃႇယူႃႇႁူမ််ႈၵႄ်ၸူဝ််ႈၶၢဝ််းပၢင်သွႄ်  

• ၶူဝ််းၶွင်ၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းတ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢင်သွႄ်  

• ပၢင်သွႄ်/ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် ႄ  ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပွတ််း  

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ထတ််းသၢင် 

• တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 
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ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််း 

ႄ  ်းၶၵ််ႉတႄွ််ႈႄ ်ႉ ၵတမ ်းပ ်းဝ ်ႉ ၵၢႄသ်ပ််းလႅင််း ၼႄႁူဝ်ၵၶ ်ႈ ၼလ်ႈ ယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သႄွ၊် 

ၵၢႄၼ်ၽပုႄ််ႈၽွႄ််းၸုမ််းၸတ််းပၢငသ်ႄွ်၊ ၵၢႄလ် ၵူ််ႈၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢငသ်ႄွ၊် 

ၵၢႄမ်ၵ််းမႄ််ႈၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇၸတ််းပၢငသ်ွႄ၊် ဢွင််ႈတ ်ႈပၢငသ်ႄွ် ၼလ်ႈ 

ၵၢႄၼ်လႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််း၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ဝၢင််းၽႄႅၵ်ၢႄင် ုႄ််းတ ႃႇၸ  ်ႉၸ ႃႇႄ  ်းပၢင်သႄွ ်

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

1. ၵၢႄသ်ပ််းလငႅ််းၼႄႁူဝၵ်ၶ ်ႈၼလ်ႈယ ငူ််းဢၢႄ််းပၢငသ်ႄွ ်

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈဢွႄတ်ၢင််းသတု််းႄႄ််ႉ ပဵႄ်ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄသ်ပ််းလငႅ််းၼႄ ႁူဝ်ၵၶ ်ႈ ၼလ်ႈ 

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွငပ်ၢငသ်ႄွ်။ ၶၵ််ႉတႄွ််ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ၶၵ််ႉဢႄ်လမ်ႃႇလငွ််ႈဢႄႄ် ုင််ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းႁူ်ႉဝ ်ႈ ႁဝ််းႁွတ််ႈထ ုင်ၸမွ််းႄင်ႃႇႁဝ််းယ ငူ််းဢၢႄ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉယူႃႇႁ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉ 

ယဝ််ႉ။ တႄွ််ႈတ ႃႇၵတၸွ ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈယ ူင််းဢၢႄ််းႁဝ််းၸႅင််ႈလႅင််းလ မ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈႁဝ််းထၢမ် 

ၵၶ ်ႈထၢမ ်ၸမွ််းႄင်ႃႇပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ −  

• ၵွပ််ႈသငၼ်လ်ႈႁဝ််းလူဝ်ႃႇၸတ််းပၢင်သႄွ်? 

• ၵၶ ်ႈယ ငူ််းဢၢႄ််းဢႄ်ႁဝ််းၶ  ်ႈႁ််ႈပဵႄမ် ်းႄႄ််ႉမ ်းသငလ် လ ? 

2. ၵၢႄၸ်ၵႅႃ်ႇၼၽပႄု််ႈၽႄွ််းတ ႃႇၸမု််းၸတ််းပၢငသ်ႄွ် 

ႄ  ်းမုၵ််ႉၸုမ််းႁဝ််းႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ၸႅၵ်ႃႇၼၽပုႄ််ႈၽွႄ််းပႄ်ၵႄ်ႁ််ႈၸႅင််ႈလႅင််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ 

ၽ ႃႇႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၼလ်ႈၸႅၵ်ႃႇပ ုႄ်ၼၽ်ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်၊ ၽ ႃႇၵပ််းသ ုပ်ႃႇ 

ၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ဢႄ်ႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ၸွမ််းၵႄ်၊ ၽ ႃႇသူင်ႃႇလ ၵ််ႈဢွၵ်ႃႇၸူ်းၶူ်းၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉ 

ၵၵ ်ႉဢႄ်ၵတမ ်းသွႄ်ႄ  ်းပၢင်သွႄ်၊ ၽ ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းၵၢႄ်ၵတ ်ႉသူင်ႃႇ၊ ၽ ႃႇဝၢင််းၽႅႄ်ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇ၊ 

ၼလ်ႈ ၽ ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁ ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်လွတ််ႈၵၽ်းတ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။  



   

 

 

 

  
 14 

 

3. ၵၢႄလ် ၵူ််ႈၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢငသ်ႄွ ်

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ ဢွႄ်တၢင််းႁဝ််းၵတၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ဝူႄ််ႉဝ ်ႉ ႁ််ႈ 

ၸႅင််ႈလႅင််းဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁဝ််းႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းလ   ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ တ ႃႇၵတႁွတ််ႈထ ုင်လ ်ႈၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သွႄ်ႁဝ််းႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈ 

ဢ င်ဢဝ ်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ႁဝ််းလ ူၵ််ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ဝ ်းၵသ ပွင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄ 

ၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်လ ူၵ််ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတမ ်းၶ ုႄ််ႈႁွတ််ႈပၢင်သွႄ်ႁဝ််းႄႄ််ႉၸႅင််ႈလႅင််းလ  

ယဝ််ႉႄ ၸ ုင် ႁဝ််းၸင်ႃႇၸၢင််ႈႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းတ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ယူႃႇယဝ််ႉ။  

 

3.1 ပ ူင်ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း 

ပွတ််းတွႄ််ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ႁဝ််းၸၢင််ႈဢဝ်သ  ႃႇႄ  ်းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶွင်ႁဝ််းႄႄ််ႉမ ်း ႄင်ႃႇႄ  − 

• ၵၶ ်ႈမုႄ််းမုၵ််ႉၸုမ််း  

o ပ ုႄ််းလွင််ႈပဵႄ်မ ်းၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််း  

o ၵၶ ်ႈသပ််းလႅင််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၶူင််းၵၢႄ်  

o ႁူဝ်ၵၶ ်ႈၼလ်ႈၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သွႄ်  

o ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၼလ်ႈၵၶ ်ႈၵမ််ႉထႅမ်တ ႃႇတႅပ််းတတ််းလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ  

o ဝႄ််းထ ်ႉၼလ်ႈဢွင််ႈတ ်ႈ  

o ဝႄ််းလ ုႄ််းသုတ််းတ ႃႇသူင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်  

• ၵၶ ်ႈမုႄ််းၶွင်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 

o ၵၶ ်ႈမုႄ််းၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸ ုဝ််ႈ၊ ၸ ူဝ််ႉၶ ူဝ််း၊ ၼလ်ႈ 

ၵၶ ်ႈမုႄ််းတ ႃႇၵပ််းသ ုပ်ႃႇတ တ််းၵတ ႃႇ။ တ ႃႇၵတင ူင််ႉၼဝ်ႈပႅတ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်ၸႅၵ်ႃႇၼၽ 

ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈႄႄ််ႉ ၵၶ ်ႈမုႄ််းမ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸ ်း/ယ င််း၊ ဢ ႃႇယု၊ ၼလ်ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််းႄႄ််ႉ 

ၶဝ်မ ်းသုႄ်ႃႇတႅပ််းတတ််းလွတ််ႈလႅဝ််းဝ ်ႈၵတသ  ႃႇပ ်းႁိုဝ်ဢမ်ႃႇသ  ႃႇပ ်း 

(သင်ၶဝ်ဢမ်ႃႇၶ  ်ႈသ  ႃႇပ ်းၵၵ ်ႈဢမ်ႃႇပဵႄ်သင်)။ 

o ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵပ ်းၵတလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉ၊ တူဝ်ထူပ််း၊ ၼလ်ႈ ႁႅင််းသူႄ််းၸ  ၶွင် 

ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶ ုႄ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ႄ ႄႄ််ႉ  ႁဝ််းလူဝ်ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းပ ်း 

ၵၶ ်ႈထၢမ် တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း တႅမ််ႈလ ၵ််ႈပွင်ႃႇၵသသပ််းလႅင််းၼႄႁူဝ်ယွ ်ႈမႄ််းပ ်း။  

• ယ ႃႇၵပလ ုမ််းထၢမ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ်ပ ်း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ ပ ်းယူႃႇလ ၶွင်ၶဝ် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ဢမ်ႃႇတ ူဝ််ႉလ ်ႈ ဢမ်ႃႇၵ ႄ်လ ်ႈ ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်လၢတ််ႈပႄ်ပ ်း လွင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်တၢင်ႃႇၸ ူဝ််း 

ဢႄ်ၶဝ်လူဝ်ႃႇႄႄ််ႉႁ််ႈၸႅင််ႈလႅင််း။  
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• သင်ပဵႄ်လ ်ႈႄ  ႁ််ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းပ ်းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း ၸွမ််းႄင်ႃႇၽ ႃႇသ ႃႇဢႄ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း 

ပွင်ႃႇၸ  လ ႄႄ််ႉၵသ ၼလ်ႈ/ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁ််ႈၶဝ်တႅမ််ႈတၢင်ႃႇလူၺ််ႈၽ ႃႇသ ႃႇၵ ၢမ််းလၢတ််ႈၶွင်ၶဝ် ႄ  ်းၽ ႄု ်

လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းႄႄ််ႉလ ်ႈ။ 

o တ ႃႇၵတႁဵတ််းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းဢႄ်ၸ  ်ႉလ ်ႈႄ ူဝ်လႅင််းႄဵတ်ႃႇႄႄ််ႉ မ ်းသွင်မဵဝ််း − 

ပဵႄ် Google Form  ၼလ်ႈ Microsoft Forms။ 

လွင််ႈဢႄ်ထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ပ ႄု်ၽၢဝ်ႃႇၵၶ ်ႈမုႄ််းၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် ႄႄ််ႉ −  

o ထုၵ်ႃႇလ ပ ုႄၽ်ၢဝႃ်ႇဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းၵတၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်တ ်ႈၵဢႃႇသုတ််း 3 လ ူႄ် တ ႃႇႁ််ႈ 

ၸုမ််းႁဵတ််းၵၢႄ်မ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပဵင််းၵပ ်းတ ႃႇၵတလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ၼလ်ႈ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် 

မ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းၽ ုႄလ် ၵ််ႈၽ ုႄ်လ ်း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ပပ််ႉၶၢမ််ႈမ ူင််း၊ ဝ ီႊသ ႃႇ လ  ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ 

(သင်ဝ ်ႈႁပ််ႉၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄၵွ််ႈမ ူင််းပ ်း)။  

o ယ ႃႇၵပလ ုမ််းပ ုႄ်ၽၢဝ်ႃႇၵၶ ်ႈမႄု််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉႁ််ႈၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈ တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

ၼလ်ႈ ၵူ်ႈၸုမ််းၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ။ ႁ််ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််းႄ ူဝ် ၵႄူ််းၸ ူဝ််းဢႄ် ယူႃႇၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈ ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းၵၶ ်ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း (People with Disabilities) ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၺ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပႄ်ႁ  သ င်ႃႇဝႅတ််ႉလွမ််ႉၶဝ်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ။ 

တ ႃႇႁ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈထ ုင်ၶဝ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉလ ်ႈႄႄ််ႉ လွၵ််းလ ်းဢႄ်လ ဢႄ်ႄ ုင််ႈၼတ်ႉ 

ပဵႄ်ၵၢႄ်ဢ တ်ႃႇဢွၵ်ႃႇၽ ႄု်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၵသ သူင်ႃႇပႄ်ၵူႄ််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းပ ႄု််ႉတ ်ႈ 

ႁၢင်ႃႇၵ ဝဵင််းလူင် ယွႄ််ႉၶဝ်ၵတဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၶ ုႄ််ႈလႅင််းႄဵတ်ႃႇၼလ်ႈၸႄ်ဢဝ်ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉလ ်ႈ။  

o ႄ  ်းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ထၵု်ႃႇလ သ  ႃႇၵၶ ်ႈမုႄ််းတ ်ႈၵပ််းသ ုပ်ႃႇ 

တၢင်ႃႇဢႄ်ပ ်းၸွမ််း တွႄ််ႈတ ႃႇၵႄူ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၶဝ််ႈလ ်ႈ Gmail ၼလ်ႈ Facebook ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ၊ 

မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်သ  ႃႇပ ်း WeChat တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇသဝ််းႄ  ်းမ ူင််းၼၶႃႇၶဝ် 

ၵပ််းသ ုပ်ႃႇမ ်းလ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ တ ႃႇႁ််ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၸ ူဝ််းယူႃႇသဝ််းဝ ်ႉႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈ 

ၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းပႄ်ႁ ၵၢႄ်မ ူင််းမၢင်တ ်ႈႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈႄႄ််ႉ ႁ််ႈၸ  ်ႉလ ်းၵပ််းသ ုပ်ႃႇ 

လူၺ််ႈ Signal App ဢမ်ႃႇႄႄ် Proton Mail လ  ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ 

o တ ႃႇၵတပ ုႄ်ၼၽ်ႈၽ ႄု်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းႄႄ််ႉ ႁဝ််းၸၢင််ႈဢဝ်တၢင်ႃႇဝ ်ႉၸွမ််း ဝဵပ််ႉသ ်ႉၶွင် 

မုၵ််ႉၸုမ််းႁဝ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢွင််ႈတ ်ႈသ ုဝ်ႃႇႄႅင််ႈၵၢႄ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််း (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၾဵတ််ႉပုၵ််ႉ 

− Facebook)။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁဝ််းယင််းၸၢင််ႈသူင်ႃႇပႄ် ၸုမ််းၸ ူဝ််းဢႄ် ယၢမ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ ်

မ ်းၸမွ််းၵႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸုမ််းဢူၺ််းလ ၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််းႁဝ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉပ ်း  ႁ််ႈၶဝ်ၸွ ်ႈသ ုပ်ႃႇပ ုႄ်ၼၽ်ႈ 

ပႄ်ထႅင််ႈတၢင််းႄ ုင််ႈ။  

o တ ႃႇၵတတၢင်ႃႇႄ ူဝ်လႅင််းႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇပ ူင်ၽ ုႄလ် ၵ််ႈ တ ႃႇႁ််ႈထႅမ်သ  ႃႇလ ်ႈၵမ််းလဵဝ် 

ၵသ သ  ႃႇဝ ်ႉပႄ် Link တ ႃႇသ ုပ်ႃႇတဵၵ််းၵ  ႃႇၸူ်းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈႄႄ််ႉၵမ််းသ ုဝ််ႈ။ 

 

3.2 ၵၶ ်ႈၵမ််ႉထႅမ်တ ႃႇတႅပ််းတတ််းလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

တ ႃႇၵတၸတ််းပၢင်သွႄ်ပႄ်ၵႄူ််းၼလ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ၸ ူဝ််းဢႄ်ၵ ဝဵင််း ၼလ်ႈ ယူႃႇႄ  ်းမ ူင််း 

ဢႄ်ပၵ််းဝ ်ႉႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈၼမ်ႈႄမ််ႉၶွင်ႄႄ််ႉ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈႁူ်ႉလ လ ဝ ်ႈ ႁဝ််းၶ  ်ႈလ ူၵ််ႈၵႄူ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

တ ႃႇၵတမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁဝ််း။ ၵမ််ႈႄမ်ၼတ်ႉ တ ႃႇၵတလ ူၵ််ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတမ ်း ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 

https://workspace.google.com/products/forms/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1009882-Workspace-APAC-TH-en-BKWS-EXA-Golden&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_469254694257-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20Forms%20%7C%20%5BM:1%5D%20%7C%20TH%20%7C%20EN%20%7C%20Google%20Form-KWID_43700057598116137-kwd-19885114058&userloc_9073366-network_g&utm_term=KW_google%20form&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQisHPsOFFBD1LFYj6zI3As9Y9BEDl5fRpTR1SCRh7YZagKY3GY-0phoC45sQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.office.com/launch/forms?auth=1
https://signal.org/en/
https://protonmail.com/
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ႄႄ််ႉ မၵု််ႉၸုမ််းႄ ုင််ႈၸုမ််းႄႄ််ႉ ၶဝ်မ ်းပၵ််းပ ူင်ဝ ်ႉႁင််းၶဝ်ယူႃႇယဝ််ႉ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ လွင််ႈၸႄ််ႉပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇၶဝ၊် 

ႄမ််ႉၵတ််ႉၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶွင်ၶဝ်၊ တူဝ်ထူပ််းၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄၶွ်င်ၶဝ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈတၢင််း 

ဢႄ်ၵတသွႄ်ႄ  ်းပၢင်သွႄ်၊ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  သင်ဝ ်ႈႁဝ််းၵတလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းၶ ူဝ််းငဝ််ႈမ ူင််း၊ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ ၵူႄ််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈႄ ်းပၢင်ႃႇၶဝ ်

ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် ႁဝ််းထၵု်ႃႇလ လ ်ႈသွႄ်ႃႇဝ ်ႉႄ  ်းၸ  ႁဝ််းဝ ်ႈ ၶဝ်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််း 

ၼဢႃႇလ ူဝ်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းယူႃႇႄ  ်းဝဵင််းၶဝ် ယွႄ််ႉၵွပ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၶဝ်ယူႃႇဝ ်ႉၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ 

ၶွင်ၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ်းပဵင််းပ ူႄ််ႈ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ မ ူဝ််ႈႁဝ််းၵတလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းယ ႃႇၵပၵုမ်ႃႇတူၺ််းတ ်ႈ 

ၸႄ််ႉပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ၊ ႄမ််ႉၵတ််ႉဢ င််းၵလဵတ််ႈ၊ ၼလ်ႈ တူဝ်ထူပ််းၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄၶွ်င်ၶဝ်ၵူၺ််း၊ 

ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ တူၺ််းပ ်း ၸွမ််း လွင််ႈတူဝ်ထူပ််းႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶဝ် ပႄဵ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ 

ၶဝ်လ ်ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ပုႄ််ႈတ ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်မွၵ််ႈၵ ်ႈႁိုဝ်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈဝ ်ႈၶဝ်မ ်းၸ  ၶ  ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ပၢင်သွႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ႄ  

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ ဢႄၽ် ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈ ၶ  ်ႈပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၼတ်ႉ ၶ  ်ႈယွႄ််းႁ််ႈပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််း 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၵပ ်းသူ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််း ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ၊ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈၵသ 

လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ  သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ ၼလ်ႈ 

ၸုမ််းၸ ူဝ််းဢႄ်လ ်ႈထုၵ်ႃႇပူႄ််ႉပႄႅ်သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄၵ်ူႄ််းၸ ဝူ််းႄႄ််ႉ ၵမ််းသ ုဝ််ႈ ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

တ ႃႇၵတလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉ(ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) ဢမ်ႃႇႄႄ ် ၸုမ််းၸတ််း 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈတႅပ််းတတ််းၵသ မၵ််းမႄ််ႈႄမ််ႉၵတ််ႉၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဝ ်ႈ ၵတမ ်းသင်ၽွင််ႈ 

ႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈၶွင်ၵၶ ်ႈတတ််းမၵ််းတ ႃႇလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵႃ်ႇလ မ ်းပ ်း လွင််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၶွင်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၸၢဝ််းၶ ူဝ််းငဝ််ႈမ ူင််းၶဝ် ၼလ်ႈ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇၶဝ ် ၸ ူဝ််းယူႃႇႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႁၢင်ႃႇၵ ဝဵင််းလူင် ၼလ်ႈ 

ဢမ်ႃႇယၢမ််ႈလ ်ႈႁပ််ႉတ ုဝ််ႉတၢင််းတ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ 

ၵသပွၵ််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်ဢ ႃႇယုမွၵ််ႈ 18 ထ ုင် 30 ပ  ၵသ ယူႃႇသဝ််းၸွမ််း 

သၢပ်ႃႇႄမ််ႉၼမ်ႈၶွင် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၼမ်ႈႄမ််ႉၶူင််း ၼလ်ႈ လ ်ႈႁူပ််ႉလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပႄ်ႁ  

လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၼလ်ႈပႄ်ႁ သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပႄဵ်ၵႄူ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈႄႄ််ႉ ႁ််ႈၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ဢုပႃ်ႇၵုမ်ၵႄ်ပ ်းဝ ်ႈ ၵတႁွင််ႉ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄ ုင််ႈပွၵ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းလ ၵၵ ်ႉ၊ ၵႄူ််းယ င််းလ ၵၵ ်ႉ၊ ၵႄူ််းၸ ်းလ ၵၵ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ ၵတႁပ််ႉၵူႄ််း 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းသင်လ လ ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁ််ႈသွႄ်ႃႇပ ်းၶၢဝ််းယၢမ််း တ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ၸွမ််းဝ ်ႈ 

ၵတၸတ််းႁိုင်ၵ ်ႈႁိုဝ်ႄ  ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

 

3.2.1 ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵမ််းသ ုဝ််ႈ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းတ ်ႈၵၵ ်ႉဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၽူ်ႈတၢင်တူဝ်မုၵ််ႉၸုမ််းၵသတၢင်ႃႇမ ်းၵမ််းသ ုဝ််ႈႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈ 

ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈမ  ႃႇမ  ႃႇ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၶဝ်ၼလ်ႈမုၵ််ႉၸုမ််းၶွင်ၶဝ် ၼလ်ႈ/ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸုမ််းဢႄ် 

ႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ၸမွ််းၶဝႄ်မ်မ ်းထႅင််ႈလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ ဢႄ်ၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈႁ််ႈ ၸုမ််းႁဝ််းမ ်းႄႅင််ႈၵၢႄ်မ ်းထႅင််ႈႄမ်လ ူဝ် 

ၵသၵဝ်ႃႇယူႃႇယဝ််ႉ။ ဝ ်းၵသၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်လ ်ႈႁပ််ႉ ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းမ ်းယဝ််ႉၸ ုင် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈ 
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ထတ််းတူၺ််းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းႄႄ််ႉလ လ  တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း 

ဢႄ်တၢင်ႃႇမ ်းႄႄ််ႉ မ ်းႁႅင််းသူႄ််းၸ  ၼလ်ႈမ ်းၸ  ၶ  ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ပၢင်သွႄ်မွၵ််ႈၵ ်ႈႁိုဝ် ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵတလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁ််ႈၵပ ်းမႅႄ််ႈၵႄ်တၢင််း ႁူဝ်ၵၶ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ၶ ုႄ််းသွႄ်ႃႇတူၺ််း 

ယ ူင််းဢၢႄ််းၼလ်ႈၵပ ႃႇလသ ႃႇ (လၵ််းႄမ််း) ၶွင်မုၵ််ႉၸမု််းတူၺ််းဝ ်ႈ ႁဝ််းမ ်းယ ူင််းဢၢႄ််းသင်လ လ  

ဢႄ်ၸုမ််းႁဝ််းၶ  ်ႈလ ်ႈၶ  ်ႈပဵႄ်ႄႄ််ႉမ ်းၸ ူင််ႉႁိုဝ် ႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈၶွင် ၵၶ ်ႈၵမ််ႉထႅမ်တ ႃႇလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ႄႄ််ႉ ႁ််ႈတူၺ််းႄ  ်းတွႄ််ႈ ဢႄၵ်တထ ုင်မ ်းႄ ်ႉတ ်ႉ။ 

3.2.2 ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈဢႄ်မုၵ််ႉၸုမ််းၶဝ်လ ူၵ််ႈဝ ်ႉၵသတၢင်ႃႇမ ်း 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸ ူဝ််းဢႄ်တၢင်တူဝ်မုၵ််ႉၸုမ််းၵသမ ်းႄႄ််ႉသမ််ႉ ႁဝ််းၸၢင််ႈယွႄ််းတၢင််းၸွ ်ႈထႅမ်တ ်ႈမုၵ််ႉၸုမ််း 

ႄႅင််ႈၵၢႄ်ႁဝ််းဢႄ်ယၢမ််ႈႁူမ််ႈႁတ်ဵ်းၵၢႄ်ၸွမ််းၵႄ်မ ်းႄႄ််ႉ လ ူၵ််ႈၵူႄ််းၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉ ဢႄ်ၶဝ်ႁႄ်ဝ ်ႈ 

ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄႄ််ႉမ ်းႄမ််ႉၵတ််ႉ ၼလ်ႈ ႄ ်ႈၵၢႄ် ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းႁူဝ်ၵၶ ်ႈပၢင်သွႄ် ဢႄႁ်ဝ််းၵတၸတ််းႁဵတ််း 

ႄႄ််ႉၵသ ႁ််ႈသူင်ႃႇၽူ်ႈတၢင်တူဝ်မုၵ််ႉၸုမ််းၶဝ်မ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁဝ််းလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ 

ၶဝ်မ ်းလွင််ႈၵွင််ႉသၢႄ်ႁူမ််ႈမ ုဝ််းၵႄ်တင််း ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ် ၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ႄမ်လ ူဝ် 

ၵသႁဝ််း၊ ၼလ်ႈ မုၵ််ႉၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ႁဝ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ယင််းၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း 

ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶဝ်ၵမ််းသ ုဝ််ႈလ ်ႈပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶဝ်ယင််းၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ႁ််ႈၽူ်ႈတၢင်ႃႇ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ်ပ ်း တ ႃႇထႅမ်လ ၵ််ႈႄ  ်းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းႄႄ််ႉ 

လ ်ႈၵမ််းသ ုဝ််ႈ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းၵမ််ႈၽွင််ႈႄႄ််ႉ ၽူ်ႈတၢင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ 

ဢမ်ႃႇမ ်းၶ ူင််ႈမ ုဝ််း (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) ပႄဵ်ၶွင်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႁင််းၵူၺ််း ၼလ်ႈ မၢင်တ ်ႈၵၵ ်ႈ 

ဢမ်ႃႇၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈလႅင််းႄဵတ်ႃႇ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ မုၵ််ႉၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ႁဝ််းဢႄ်ယၢမ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄၸ်ွမ််းၵႄ် 

ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈၸွ ်ႈဢ တ်ႃႇဢွၵ်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၵသ ပ ုႄ်ၼၽ်ႈပႄ်ၵႄူ််းႄုမႃ်ႇ ၸ ူဝ််းမ ်းၸ  ၶ  ်ႈတၢင်ႃႇ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် ႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈၸ ူဝ််းႁ မ််းႁွမ််းၶဝ်ႄႄ််ႉလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။  

3.3 ၵၢႄ်တွင််ႈထၢမၽ်ူ်ႈတၢင်ႃႇၽ ႄု်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယႄွ််း 

တ ႃႇၵတတွင််ႈထၢမ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်လ ူၵ််ႈလ ်ႈဝ ်ႈ ၵတတွင််ႈ- 

ထၢမ်တူဝ်ၵတ ႃႇတူဝ်သ ုဝ််ႈႄ ်ႈႁိုဝ ် တွင််ႈထၢမ်ႄ ူဝ်လႅင််း။ ၵၢႄ်တွင််ႈထၢမ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ် 

ႄႄ််ႉ ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ်ႁူ်ႉလွင််ႈပ ုႄ််းတူဝ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ လ ုၵ််ႉလမ်ႃႇလ ူဝ်ၵသ 

ၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ႁႄ်ဝ ်ႉႄ  ်းၽ ႄုလ် ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းႄႄ််ႉပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ ယွႄ််ႉလ ်ႈဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈၵတ ႃႇၵႄ် 

ၵမ််းသ ုဝ််ႈ။ မ ူႄ်ႄင်ႃႇၵၶ ်ႈမႄု််း ပ ုႄ််းလင်၊ ႁႅင််းသူႄ််းၸ  ၊ ၼလ်ႈၵၶ ်ႈႁပ််ႉၶၢမ်ႃႇၶဝ်မ ်းသင်လ လ ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸ  ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်းဝ ်ႈ ၵၢႄတွ်င််ႈထၢမ် 

လ ်းလ  ၵတင ်ႈငႅမ််ႈမႅႄ််ႈၸွမ််းငဝ််းလ ်းၶဝ်ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း။ မၢင်ဢွင််ႈတ ်ႈႄႄ််ႉ ၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢမ်ႃႇၶ  ်ႈၼႄႄ ်ႈၶဝႄ် ူဝ်လႅင််းယွႄ််ႉလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶွင်ၶဝ်၊ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ် 

ၵၵ ်ႈထုၵႃ်ႇလ လ ်ႈႄပ််ႉယမ် သုႄ်ႃႇလ ်ႈၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းၸ  ဢႄၶ်ဝ်လ ူၵ််ႈႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ တ ႃႇၵတ 

တွင််ႈထၢမ်ႄႄ််ႉ လူဝ်ႃႇလ ်ႈဢ င်ဢဝ်ၵၶ ်ႈတတ််းမၵ််းတ ႃႇလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ဢႄ်ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ် 

လ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ ပႄဵလွ်င််ႈယ  ႃႇၵသလ ူၵ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ။. 
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4. ၵၢႄမ်ၵ််းမႄ််ႈၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇၸတ််းပၢငသ်ႄွ ်

ၶၢဝ််းယၢမ််းႁိုငတ် ႃႇၸတ််းပၢငသ်ႄွ ်

တၢင််းႁိုင်ၶွင်ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉလူဝ်ႃႇလ ်ႈတမ််းဝၢင််းႁ််ႈၵပ ်းၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််း ၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင် 

ပၢင်သွႄ်ႁဝ််း။ 

ၵၶ ်ႈၸ ်ႉႄမ််းတ ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝႄ််းတ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ် 

ဢွႄ်တၢင််းသုတ််းၼတ်ႉႁ််ႈဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ်တင််းၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်တ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ်ၵသလ ူၵ််ႈဝႄ််းၸ

တ််းပၢင်သွႄ်ၸွမ််းၵႄ်။ မ ူႄ်ႄင်ႃႇၵၶ ်ႈႁႄ်ထ ုင်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ − 

 

● လ ူၵ််ႈႁ််ႈမႅႄ််ႈဝႄ််းဢ ုတ််းႁဵႄ််း တ ႃႇႁ််ႈလုၵ််ႈႁဵႄ််းၶဝ်ၵတၸၢင််ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၸွမ််း။ 

● လ ူၵ််ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ႁ််ႈမႅႄ််ႈႄ  ်းၶၢဝ််းႁႅင််ႈ ယွႄ််ႉဝ ်ႈၵၢႄ်ဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၸူ်းဢွင််ႈတ ်ႈ 

ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၵတဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇပဵင််းၶၢဝ််းႁိုဝ််ႉ၊ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ 

ၵၢႄ်ဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းႄ  ်းၶၢဝ််းႁႅင််ႈႄႄ််ႉ ၵတမ ်းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်းတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝတ် ူဝ််းႄမ်လ ူဝ်ၶၢဝ််းႁိုဝ််ႉ။ 

● သင်ဝ ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ႄ ူဝ်လႅင််းႄ ၸ ုင် ယ ႃႇၵပၸတ််းႁဵတ််းၶၢဝ််းၾူႄ် ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ 

မၢင်ပွၵ််ႈမၢင်လ   ၾူႄ်ၸၢင််ႈတူၵ််းႁႅင််းၵသ ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈ ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉတူၵ််း ၼလ်ႈ 

လႅင််းႄဵတ်ႃႇၸၢင််ႈႁ ။ 

ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈဢဝ်ပုႄ််ႈၽွႄ််းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၽွင််းၶဝ်ဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းမ ်းၸူ်းတ ်ႈဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈ 

သွႄ်ႃႇပ ်း ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း (Disabilities) ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ် 

ဢမ်ႃႇယၢမ််ႈႁွတ််ႈဝဵင််းလူင်ၶဝ်ၵသပွၵ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢမ်ႃႇယၢမ််ႈဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၵ  ႃႇႄွၵ််ႈမ ူင််းၵသပွၵ််ႈ 

ႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််း ယွႄ််ႉၸ ူဝ််းၶဝ် ၵတၸၢင််ႈလူဝ်ႃႇလွင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ဢႄ်ၶ ုၵ််ႉတွႄ််းလ ူဝ်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

5. ဢငွ််ႈတ ်ႈပၢင်သႄွၼ်လ်ႈၵၢႄ်ဢၵွႃ်ႇၶၢဝ််းတၢင််းၼလႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််း 

5.1 ဢငွ််ႈတ ်ႈတ ႃႇၸတ််းပၢငသ်ွႄ ်

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉႄ  ်းပပ််ႉႄ ်ႉ လူဝ်ႃႇဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၵ ၢင််ႈယ  ႃႇ ၼလ်ႈ လူဝ်ႃႇၸ  ်ႉပ ုႄ််ႉတ ်ႈၽ ႃႇတၢင််းႄွၵ််ႈ 

ႁွင််ႈပ ်းၸွမ််း။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ၵၢႄ်ၸ  ်ႉဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈဢ င်ႄ ူဝ်ငဝ််းလ ်း ၼလ်ႈ ယၢမ််းတႄ််း 

ၶွင်ဢွင််ႈတ ်ႈပ ်းၸွမ််း။ 
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ၵူၺ််းၵ ်ႈႁ််ႈဝူႄ််ႉသွႄ်ႃႇပ ်းၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ−  

• ဢွင််ႈတ ်ႈႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ ပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ယဵႄ်လ  ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်းသဵင်ၵမ ်းပႄ််းယ ်ႉၵဝ််း။ 

• ဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉထုၵ်ႃႇလ ၸတ််းႁဵတ််းၸွမ််းၸ ူဝ််းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ ်

ႁ မ််းႁွမ််းတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၵၵ ်ႈလ ်ႈယူႃႇ တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် လ ်ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််း ၼလ်ႈ 

ႁူပ််ႉႁႄ်လွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႄႄ််ႉ။ 

• သင်ပဵႄ်လ ်ႈႄ  ၶတ််းၸ  ၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ လူၺ််ႈၵၢႄ်ၸၢင််ႈၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

ႁၢင််ႈႁႅႄ််းၶဝ််ႈၽၵ််းပႄ်ၽူ်ႈၶ ုႄ််ႈႁွတ််ႈပၢင်သွႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ထုၵ်ႃႇလ သင်ႃႇသ ုဝ််ႉၶဝ််ႈၽၵ််း 

တ ်ႈသူႄ်ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။  

• ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈႄႄ််ႉ ဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉထၵု်ႃႇလ ၵ  ႃႇမ ်းင ်ႈ ၼလ်ႈ ႁ င ်ႈ၊ သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈ 

ဢမ်ႃႇယူႃႇလ ၵ ႄ်ဢမ်ႃႇဝၢႄ်မ ်းႄ ၸ ုင် ႁ််ႈၵပ ်းဢွႄ်ၵႄ်ၵ  ႃႇႁူင််းယ လ ်ႈင ်ႈ။ 

• ႁ််ႈလ ူၵ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းဢႄ်ၶဝ်ယၢမ််ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််းႁပ််ႉၶႅၵ်ႃႇၵႄူ််းဢႄ်လုၵ််ႉတၢင်ႃႇတ ်ႈ

တၢင်ႃႇလႅႄ်မ ်း ယွႄ််ႉၶဝ်ၵတၵမ သ  ႃႇၸ  ႁၢင််ႈႁႅႄ််းပႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈလ ုဝ််ႈသဝ််း ႁ််ႈၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််း 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ 

5.2 ၵၢႄ်ဢၵွ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၼလႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််း 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၵ  ႃႇၼလႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းတၢင််းႄွၵ််ႈ ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈတ ်ႈဢွင််ႈၸတ််းႁဵတ််း 

ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ႁ််ႈလ ူၵ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈ ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းႁူဝၵ်ၶ ်ႈ ဢႄ်ႁဝ််းၵတသွႄ်ပႄႄ်  ်းပၢင်သွႄ ်

ႄႄ််ႉတ ်ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ဢွင််ႈတ ်ႈတ ႃႇၼလႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇထုၵႃ်ႇလ ယူႃႇႁၢင်ႃႇၵႄ ်

တင််းဢွင််ႈတ ်ႈၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ၵ ႁႅင််း တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈႁိူဝ််ႉမွ ်ႈႁႅင််း 

မ ူဝ််ႈၽွင််းဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၵ  ႃႇမ ်း။     

ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း သင်ဝ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၵတသွႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပႄ်ႁ ၵၢႄ်ၶုတ််းမ ူင်ၼႁ်ႈႄ ၸ ုင် 

ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ဢွႄၽ်ူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵ  ႃႇၼလႃႇလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းတ ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၸ ူဝ််းလ ်ႈႁူပ််ႉတၢင််းယၢ

ပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈမ ူင်ၼႁ်ႈႄႄ််ႉၵမ််းသ ုဝ််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ဢွႄ်တၢင််းႁဝ််းၵတဢွႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵ  ႃႇၼလႃႇၸ  ်းတူၺ််းတ ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈ 

ယွႄ််းၶ ၢင််ႉၵသၵွႄ်ႃႇ။ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇယွႄ််းၶ ၢင််ႉႄႄ််ႉၼတ်ႉမ ်းလ လ ်း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄၵ်ပ််းသ ုပ်ႃႇၸူ်း 

ႁူဝ်ႄ ်ႈဝၢႄ််ႈ၊ ႁူဝႄ် ်ႈဢ ူင်ႃႇၶဝ် လူၺ််ႈၵၢႄ်သ ုပ်ႃႇၾူႄ််းၸူ်းၶဝၵ်မ််းသ ုဝ််ႈၵၵ ်ႈလ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် တႅမ််ႈလ ၵ််ႈ 

သူင်ႃႇၸူ်းၶဝ်ၵၵ ်ႈလ ။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ၵပ ်းပႄဵ်လ ်ႈႄ ၸ ုင် ၵၢႄ်ႁူပ််ႉထူပ််းၸွမ််းၵူႄ််းလူင်ႄ  ်းဝၢႄ််ႈ 

တ ႃႇတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်လွင််ႈၵၢႄ်ၵတ ်ႉသူင်ႃႇမ ူဝ််ႈယၢမ််းဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းလဵပ််ႈႁဵႄ််းႄႄ််ႉ ၵတပႄဵ်လွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်လ ၵသပ ူႄ််ႈ။ ၵတလ ်ႈတမ််းဝၢင််းၶၢဝ််းယၢမ််းႁ််ႈမႄ််းၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း 

ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၽွင််းယၢမ််းမ ူဝ််ႈၶဝ်ဢွၵ်ႃႇတၢင််း ၼလ်ႈ မ ဝူ််ႈတ ုၵ််ႉယူႃႇ 

ႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈလ ုဝ််ႈသဝ််း။ 
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6. ၵၢႄၸ်ႄၽ်ႄႅၵ်ၢႄင် ႄု််းတ ႃႇၸ  ်ႉၸ ႃႇႄ  ်းပၢငသ်ႄွ ်

သင်ပဵႄ်လ ်ႈ ႁ််ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝၢင််းၽႅႄ် ၵၢႄ်င ုႄ််းတ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းႁဝ််းၵတ 

ၸတ််းပၢင်သွႄ် မွၵ််ႈ 2−3 လ ူႄ်။ မ ူဝ််ႈၽွင််းႁဝ််းတ ုၵ််ႉဢုပ်ႃႇၵႄ်လွင််ႈၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇတ ႃႇပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ 

ႁ််ႈႁဝ််းဝူႄ််ႉပ ်းၸွမ််းႄင်ႃႇႁူဝ်ၵၶ ်ႈပ ်ႈတ  ်ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတလ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈ 

ၽ ုႄ်လ ်းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၽ ႃႇၵၢႄ်င ုႄ််းႁ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ − 

• ၵ ်ႈၶၢတ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်  

● ၵ ်ႈၶၢတ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈလ ုဝ််ႈသဝ််းတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၼလ်ႈၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉၽွင််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈ

ပၢင်သွႄ် 

● ၵ ်ႈၶဝ််ႈႄမ််ႉတၢင််းၵ ႄ် 

● ၵ ်ႈဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း 

● ၵ ်ႈၶ ူင််ႈၵမ််ႉၵႅမ်မ ုဝ််း 

● င ုႄ််းၵ ်ႈတွပ်ႃႇတႅႄ််းၶွင်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

● ၵ ်ႈပ ႄ်ႃႇၽ ႃႇသ ႃႇ 

● ၵ ်ႈဝ သ ီႊ (ဝ  ၶၢမ််ႈမ ူင််း) ၶွင် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 

● ၵ ်ႈဝ  ႁပ််ႉႁွင််းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်းမ ူဝ််ႈဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း(Travel insurance) 

ၶတ််းၸ  ႁၢင််ႈႁႅႄ််းပႄ်ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇတ ႃႇၵ ်ႈဝ  ႁပ််ႉႁွင််းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်းမ ူဝ််ႈဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််းၶွင်ၽူ်ႈ 

ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ႁ််ႈပဵင််းၵပ ်း ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ လွင််ႈႄ ်ႉမႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈ ၼလ်ႈ သင်ဝ ်ႈမႅႄ််ႈမ ူဝ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢမ်ႃႇယူႃႇလ  ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁူပ််ႉၺ ်းၵၽ်းၵ ုင််ႉၵၢင််ႉ ႄ ၸ ုင် မႄ််းမ ်းၽွႄ််းလ  

ၼတ်ႉၼတ်ႉ ယဝ််ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈႄ  ်းပပ််ႉၵၢႄ်သွႄ်ႄ ်ႉ ၵတမ ်းဝ ်ႉတွႄ််ႈ 1−5။ 

တ ႃႇၵတၼတႃႇႁဵတ််းၶၵ််ႉတွႄ််ႈႄ ်ႉ ႁ််ႈႁဝ််းသွႄ်ႃႇတူၺ််းလွင််ႈပ ်ႈတ  ်ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ − 

1. ၵၶ ်ႈယ ငူ််းဢၢႄ််းၶငွပ်ၢငသ်ႄွ ်

တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉပွင်ႃႇၸ  ထ ုင်ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ပၢင်သွႄ်လ ်ႈလ လ ႄႄ််ႉ 

ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉထုၵ်ႃႇလ ပွင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ ယ ူင််းဢၢႄ််းၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ် 

မ ်းသင်ၽွင််ႈ ၼလ်ႈ သပ််းလႅင််းၼႄပ ်းယ ူင််းဢၢႄ််းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ်တွႄ််ႈလ  တွႄ််ႈႄႄ််ႉ။ 

ပ ူင်တႅၵ််ႈ ၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ပၢင်သွႄ် ၸၢင််ႈပဵႄ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ တ ႃႇၸွ ်ႈႁ််ႈၵူႄ််းႄုမ်ႃႇပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ် 
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လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းဢႄ်ၵ ုၵ််းမ ်းပ ်းၸွမ််းၶဝ်၊ တ ႃႇၵတႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

လွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဢႄ်မ ်းယူႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််း၊ တ ႃႇၵတၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််းႄမ််ႉၵတ််ႉ 

ၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ် ၼလ်ႈ ပ ႄ်ႃႇပ ႃႇလႅၵ််ႈလ ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်ၵတ ႃႇၵႄ်၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ယ ူင််းဢၢႄ််းတ ႃႇၵတယ ်ႉပႅတ််ႈလွင််ႈၸ  ပႅင််းၸင််းၵႄ် ၼလ်ႈ ၶၢမ််ႈပူႄ််ႉလွင််ႈၶဵင်ႃႇတ ်ႉ ႄ  ်းၼၵ်ႈ 

ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၸွမ််းပွတ််းတွႄ််ႈႄႄ််ႉၵသ သ ုပ်ႃႇႁဵတ််းၵၢႄ်ၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ်လ ်ႈႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ ၸ ်ႉၵ  ႃႇ 

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

2. လငွ််ႈႁူမ််ႈလမူႃ်ႇၽ ႃႇတ ီႊၸ ီႊၵတ ီႊ  

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄ  ်းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵႄ်ၼတႃႇၸဵမ်မ ူဝ််ႈဢွႄ်တၢင််း 

ပၢင်သွႄ်၊ ႄ  ်းၽွင််းယၢမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်၊ ၼလ်ႈ ဝ ်းၵသပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းယဝ််ႉၵၵ ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တ ုၵ််ႉၵတသ ုပ်ႃႇၵပ််းသ ုပ်ႃႇတ တ််းၵတ ႃႇၵႄ်ယူႃႇ၊ ၵွပ််ႈႄ ၼလ်ႈ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈ 

လၢတ််ႈႁ််ႈမႄ််းၸႅင််ႈလႅင််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈမုႄ််းသုႄ်ႃႇတူဝ် 

ၽ  မႄ််း ယွႄ််ႉႁဝ််းႁဵတ််းၵၢႄ်ၸွမ််းလ မူႃႇလ ၸုမ််း ဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ၵတပဵႄ်ၸဝ််ႈတ ႃႇႄၶဝ်၊ 

ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉၶဝ်၊ ၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်တ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ်၊ ၼလ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ 

လွင််ႈႄ ်ႉလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ ယွႄ််ႉဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉလုၵ််ႉမ ်းလ တ ်ႈလ တၢင််း 

ပ ုႄ််ႉလင်ငဝ််းလ ်းၵၢႄ်မ ူင််းဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ မ ူင််းဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်လုၵ််ႉမ ်းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ 

ပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။   

လွင််ႈဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ၵၶ ်ႈၾၢင််ႉတ ႃႇၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈဝ ်ႉသတ လ လ  −  

• ႁ််ႈႁဝ််းၾၢင််ႉသတ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်ႁဝ််းၵတၸ  ်ႉၵပ််းသ ုပ်ႃႇတ တ််းၵတ ႃႇၵႄ် 

(မ ူႄ်ႄင်ႃႇ Email၊ Facebook၊ WeChat ဢမ်ႃႇႄႄ် လွၵ််းလ ်းတၢင်ႃႇဢႄ်)၊ ၼလ်ႈ 

ႁ််ႈဝူႄ််ႉသွႄ်ႃႇတူၺ််းလ လ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ႁ

ဝ််းၵပ််းသ ုပ်ႃႇတ တ််းၵတ ႃႇၵႄ်ႄႄ််ႉ။ ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း ႁဝ််းလူဝ်ႃႇထၢမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈဝ ်ႈ 

ၶဝ်ၶ  ်ႈၸ  ်ႉလွၵ််းလ ်းၵပ််းသ ုပ်ႃႇတ တ််းၵတ ႃႇၵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်။ 

• ယ ႃႇၵပပႄ်ပ ူႄ််ႈႁႄ်မ လပ််ႉႁဝ််း တ ႃႇၶဝ််ႈထ ုင်ၶွမ််းႁဝ််း၊ ၾူႄ််းႁဝ််း၊ ဢ ီႊၵမီႊလ် (Email) 

ႁဝ််း ၼလ်ႈ ၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းတၢင်ႃႇၸ ူဝ််းၶွင်ႁဝ််း။ 

• ၶတ််းၸ  လုမ််းလ ်းၶွမ််း (ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) ႁဝ််း ၼလ်ႈ/ဢမ်ႃႇႄႄ် ႄ  ်းၾူႄ််းႁဝ််း 

ယ ႃႇႁ််ႈတ တ််းၸပ််းမႅင််းဝ ီႊရတ်ီႊသ် (Virus)။ ၵ ်ႉၽဵဝ််ႈပႅတ််ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ႁဝ််းဢမ်ႃႇၸ  ်ႉယဝ််ႉ 

ႄႄ််ႉၵသ ၵ ်ႉၵ ်ႉ update ပႄ်ပရူဝ်ီႊၵရႅမ်ီႊ ၼႁ်ႉၵင််ႈ/ႁႅမ်မႅင််းဝ ီႊရတ်ီႊသ် (Virus) ၼလ်ႈ 

firewall software ႄ  ်းၶွမ််း (ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) ႁဝ််း။ 
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• ယ ႃႇၵပၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶွမ််း (ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) ဢႄ်ၵူႄ််းတင််းႄမ်ႁူမ််ႈၵႄ်ၸ  ်ႉႄႄ််ႉ 

ႁဵတ််းၵၢႄ်ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ ၼလ်ႈယ ႃႇၸ  ်ႉလႅင််းႄဵတ်ႃႇဢႄ်ၵူႄ််းတင််းႄမ်ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ 

(public internet connection)။ ၾ ီႊလ် ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ၵ််ႈ ဢႄ်ႁဝ််းလူဢၢႄ်ႃႇ 

ႄ ူဝ်လႅင််းႄဵတ်ႃႇႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉၶဝ််ႈထ ုင်ၵၶ ်ႈမုႄ််းႁဝ််းလ ်ႈင ်ႈင ်ႈ 

ၼလ်ႈ ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းမ ်းလွင််ႈလုသုမ််းၵၶ ်ႈမုႄ််းပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

• ႁ််ႈၸႄ်ဢဝ်ၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉဝ ်ႉၵသ ပ ုတ်ႃႇတူၺ််းၸွမ််းႁ မ််းႁွမ််းဢွင််ႈတ ်ႈ 

ဢႄ်လွတ််ႈၵၽ်းႄႄ််ႉၵူၺ််း။ ယ ႃႇၵပလ ုမ််းၵဵပ််းသ မ််းၵၶ ်ႈမုႄ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇဝ ်ႉတၢင်ႃႇတ ်ႈ 

ပ ်းၸွမ််း (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ USB ဢမ်ႃႇႄႄ် တ ်ႈၵဵပ််းႄ ူဝ်လႅင််း - cloud) 

• ႁဵတ််းဝ ်ႉမ လပ််ႉဢႄ်ၶႅမ််ႉၶႅမ််ႉၵသၼလ်ႈၵဵပ််းၵၶ ်ႈမုႄ််းဝ ်ႉတၢင်ႃႇတ ်ႈဢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈႄႄ််ႉ

ပ ်း။  

• သင်ဝ ်ႈဢမ်ႃႇလ ူဝ်လ ်ႈၵသ လူဝ်ႃႇၶဝ််ႈတူၺ််း Email ႁဝ််းႄ  ်းၶွမ််း (ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) 

ဢႄ်ၵူႄ််းတင််းႄမ်ၸ  ်ႉဝ ်ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸ  ်ႉဝ ီႊၾ ီႊ (public wifi) တၢင််းႄွၵ််ႈႄ ၸ ုင် 

ယ ႃႇၵပပႄ်ၶ ၢင််ႉႁ််ႈၶွမ််း(ၶွမ်ီႊၽ ဝ်ီႊတ ူဝ်ီႊ) ၶ ူင််ႈႄႄ််ႉ ၵဵပ််းဝ ်ႉမ လပ််ႉႁဝ််း၊ ဢွႄ်တၢင််းႁဝ််း 

ၵတပ ၵ််ႉႄႄ််ႉ ယ ႃႇၵပလ ုမ််းမွတ်ႃႇပႅတ််ႈ ပ ုႄ််းၵၢႄ်ၸ  ်ႉၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်မ ်းဝ ်ႉႄ  ်းၶွမ််းႄႄ််ႉ 

တင််းသဵင််ႈ။ 

• မ ူဝ််ႈၽွင််းယၢမ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ ပွင်ႃႇလႅင််းထ ုင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

လွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၽ ႃႇတ ီႊၸ ီႊၵတ ီႊ (Digital Security)။ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း ႁ််ႈထၢမ်တူၺ််း 

ၵၢင်ၸ  ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ ၸွင်ႃႇၶဝ်ပႄ်ၶ ၢင််ႉႁဝ််းတၢင်ႃႇၶႅပ််းႁၢင််ႈၶဝ် ၸွမ််းႄ ူဝ်သ ုဝ်ႃႇ 

ႄႅင််ႈၵၢႄ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸွင်ႃႇႁဝ််းၵတၸၢင််ႈၸ  ်ႉၸ ုဝ််ႈၵတ်ႉၶဝ်တၢင်ႃႇဝ ်ႉႄ ူဝႄ် ်ႈ 

ဝဵပ််ႉသ ်ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႄ ူဝ်ၾဵတ််ႉသ်ပုၵ််ႉ (Facebook) ၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််းလ ်ႈႁ ်ႉႄ  ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

• ႁ််ႈၵ ်ႉၵ ်ႉထတ််းသၢင်ငဝ််းလ ်းႁ မ််းႁွမ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇဝ ်ႉႄႄ််ႉတ ႃႇၵသႃႇ တွႄ််ႈတ ႃႇလွင််ႈ 

ႁူမ်ႃႇလူမ််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်း၊ ၼလ်ႈ သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈဢႄ်လ မ ်ႈၸ  ၵပ ႃႇပဵႄ်မ ်း ႄ ၸ ုင ်

ႁ််ႈဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ်တင််းၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်ၵသ ႁ လ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈ 

ၸွမ််းၵႄ်။ 

3. လငွ််ႈၽဵငႃ်ႇပဵင််းၵႄဢ်မႃ်ႇဝ ်ႈၸ ်းႁိုဝယ် င််း (Gender Equality) 

လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵ ႃႇမ (Sexual harassment) ႄႄ််ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ လွင််ႈတ ူဝ််ႉႄ ူဝ််ႉတ ူဝ််ႉ 

တူဝ်ၵႄ် ပဵႄ်လ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ႁဵတ််း၊ ၵၢႄ်ယွႄ််းႄွႄ််းၸွမ််းပ ူႄ််ႈ၊ ၼလ်ႈ ႄမ််ႉၵ ၢမ််း 

ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းပ ူင်ပဵႄ်လွင််ႈၵ ႃႇမ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵ ႃႇမ (Sexual harassment) ႄႄ််ႉ ပဵႄ်မ ်းမ ူဝ််ႈ − 
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• မ ်းၵၢႄ်ယွမ််းႁပ််ႉလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉ (ၵမ််းသ ုဝ််ႈၵၵ ်ႈလ  ဢမ်ႃႇႄႄ ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၵမ််းသ ုဝ််ႈ 

ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ)  ပဵႄ်ၵၶ ်ႈဢႄ်မၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႉႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁပ််ႉၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ႄ  ်းၵၢႄ်ႁပ််ႉၽူ်ႈၶဝ််ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ် ၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ။ 

• ၵၢႄ်ယွမ််းႁပ််ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်ထဵင်ပႅတ််ႈလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈ 

တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းၸ  လွင််ႈၵၢႄ်ႁပ််ႉၶဝ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်လ ်ႈႁပ််ႉ 

တ ုဝ််ႉတၢင််းၵသလွင််ႈလွင််ႈ ၼလ်ႈ တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵူႄ််းၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉ။ 

 

• လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉမ ်းယ ူင််းဢၢႄ််းတ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈပဵႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈ 

တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵႄ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်လွၵ်ႃႇင ုတ််ႈ၊ လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ၸၢင််ႈပဵႄ်ၵၽ်းၶဵႄ်၊ 

ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢွင််ႈတ ်ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ဢႄ်မ ်းလွင််ႈၵပ်ႉၵ ႄ်ၵႄ်။ 

သင်ဝ ်ႈမ ်းၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵၵ ်ႉလ   ႁူပ််ႉၺ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ဝူႄ််ႉဝ ်ႈ 

ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇထူပ််းၺ ်းလွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵ ႃႇမ ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ႁ ်ႉၸ ်ႉ 

ႄ ၸ ုင် ႁ််ႈပွင်ႃႇလၢတ််ႈတ ်ႈ ၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵမ််းသ ုဝ််ႈ။ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉ 

ပွင်ႃႇလႅင််းထ ုင်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄမ ်းႄႄ််ႉ ၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်ၵတၼၵ်ႈလ တ််ႈ 

ႁ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈလွတ််ႈၵၽ်း ၼလ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇပ ုတ်ႃႇၽုၺ်ႃႇလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်တၢင်ႃႇမ ်းႄႄ််ႉ ၼႄပ ူႄ််ႈ 

တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈမ ်းၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈ၊ ၵၢႄ်ထတ််းထၢမ်ၵၶ ်ႈမုႄ််း၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ပႄ်တၢမ်ႃႇ ႁ််ႈၵပ ်းၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််းလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ၵၵ ်ႉၵပ်ႉၵ ႄ် (ၵၵ ်ႉႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉ) 

ႄႄ််ႉ လ ်ႈႁဵတ််းၵတ ႃႇပ ူႄ််ႈ။ 

ၵၶ ်ႈပႄတ်ၢင််းႁႄ်ထ ငုတ်ွႄ််ႈတ ႃႇၵတသၢင််ႈတ ုဝ််ႉတၢင််းႁ််ႈၵပ ်းၽဵငႃ်ႇပဵင််းၵႄ် 

• ဢွႄ်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶဝ်ဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းဢႄ်ၶႅမ််ႉ ၼလ်ႈ ၽဵင်ႃႇပဵင််း 

ၵႄ်၊ ၼလ်ႈ သွႄ်ပ ်းလွင််ႈၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်ၵတ််းယဵႄ် ၼလ်ႈ 

ၵမ ႄပ််ႉယမ်ၵႄ်။ 

• ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶဝ် ထတ််းတူၺ််းလွင််ႈဝ ်ႈၾ င််ႈထုင််းပၢႄ်ၵွႄ်ႃႇ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၶ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််းၶဝ်ႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉ 

တ ူဝ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ။ 

• ပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််းႁ််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၶဝ်ၵတပဵႄ်ၸ ်းႁိုဝ်ယ င််း ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ပဵႄ်ၵူႄ််းၶ ူဝ််းလ  ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ။ 

• ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႄၢင််းယ င််းၶဝ်ႁ််ႈၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈတ ုဝ််ႉတၢင််းဢႄ်မ ်းဝ ်ႉ။ 

• ထႅမ်ႁႅင််းႁ််ႈႄၢင််းယ င််းၶဝ်ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈတ ုဝ််ႉတၢင််းဢႄ်ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈႄ ်ႈၵၢႄ်ၶဝ်မ ်းလွင််ႈ

ၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇတ ူဝ််းတွႄ််းႄမ်မ ်းထႅင််ႈလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ 
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• ၼႁ်ႉႁၢမ််ႈလွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၵတ ႃႇၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ပဵႄ် LGBT ၶဝ် 

(ၵူႄ််းၸ ်း/ယ င််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵႄ်တင််းၸ  ဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈပဵႄ်)။ 

4. ၵၢႄၼ်ႁ်ႉၵင််ႈလၵု််ႈဢႄွႃ်ႇႁ််ႈလတွ််ႈၵၽ်း 

ၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်တင််းၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶဝ်ႄႄ််ႉ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉၼတ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈ 

ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶဝ် ၸ ူဝ််းမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ 

လွတ််ႈၵၽ်းၶဵႄ် ၽွင််းမ ူဝ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉ။ 

• ၵတလ ်ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၼလ်ႈႄပ််ႉထ ုဝ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၶဝ်ၵတပဵႄ်ၵူႄ််း 

ၶ ူဝ််းသင်၊ ၽ ဝ်ႄ ူဝ််ႉသ သင်၊ လၢတ််ႈၽ ႃႇသ ႃႇၵ ၢမ််းလၢတ််ႈသင်၊ ၵ ူဝ််းယမ်သ ႃႇသႄ ႃႇသင်၊ 

မ ်းလွင််ႈႁႄ်ထ ုင်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ ပဵႄ်ၸ ူဝ််ႉၶ ူဝ််းသင်၊ ပဵႄ်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းလ  ၊ ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈ 

တူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ပဵႄ်ႁိုဝ်၊ ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈလွင််ႈမၢၵ််ႈမ ်းၶဝ်ပဵႄ်ၸ ူင််ႉၵၵ ်ႈယဝ််ႉ၊ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၶဝ် 

ၵတပဵႄ်ၵူႄ််းမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းတူဝ်ၶ င််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ ၼလ်ႈ 

ပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ။  

• ဢွႄ်တၢင််းၵတၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ ် ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႄ ုင််ႈၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ 

ႁ််ႈယွႄ််းၶ ၢင််ႉတ ်ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ ၼလ်ႈ ၵူႄ််းလုမ််းလ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵပ ်ႈၼမ်ႈၶွင် 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႄႄ််ႉဢွႄ်တၢင််း၊ ၼလ်ႈ လူဝ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ 

ပွင်ႃႇၸ  ၸႅင််ႈလႅင််းလ ဝ ်ႈ ႁဝ််းၵတဢဝ်ၶႅပ််းႁၢင််ႈၶဝ်ၵ  ႃႇၸ  ်ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်။  

• ထတ််းသၢင်ၼလ်ႈၶတ််းၸ  ႁဵတ််းၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈထုင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈမ ်းဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ 

• လုမ််းလ ်းတူၺ််းပ ်းၸွမ််းလွင််ႈၶူဝ််းႄုင််ႈတၢင််းဝ  ဢႄ်လုၵ်ႃႇဢွႄ်ႃႇၶဝ်သ  ႃႇမ ူဝ််ႈၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈ

ၵသ ၶတ််းၸ  ႁဵတ််းႁ််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၶဝ်မ ူဝ််ႈတ ုၵ််ႉၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇမႅႄ််ႈ ၼလ်ႈ 

ၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ် တင််းပၢႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်၊ ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၽၢင်ႁၢင််ႈၶဝ်ၵတဢွၵ်ႃႇမ ်း 

ဢမ်ႃႇႁၢင််ႈၸ ်ႉတ  ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈယဵႄ်ႃႇၼင်ႈၸွမ််းႄင်ႃႇပၢႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

• ႄ  ်းၵၶ ်ႈသပ််းလႅင််းၶႅပ််းႁၢင််ႈႄႄ််ႉ ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈသ  ႃႇၸ ုဝ််ႈၶ ူဝ််းႁိူႄ််းၶွင်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ 

ၼလ်ႈဢွင််ႈတ ်ႈမႄ််းၵၵ ်ႈၵတလ ်ႈသ  ႃႇၸ ုဝ််ႈၼၸ်ႈတွႄ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ ် ပွတ််းတွႄ််ႈႄႄ််ႉ 

ၵူၺ််း။  

• ယ ႃႇၵပၸ  ်ႉထွ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၵ ုင်ႃႇလႅပ််ႈၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ ဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၶဝ်၊ 

ဢႄ်လွၵ်ႃႇင ုတ််ႈၶဝ်၊ ဢႄ်ဢဵႄ််းဢၢႄ််းတ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၸ ုဝ််ႈသဵင်လူ်ႉ၊ 

ဢမ်ႃႇႄႄ ်ထွ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ ၸ  ်ႉၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈထုင််းမ ်းဝ ်ႉ။  

• ယ ႃႇႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈလွင််ႈဢႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းၵူ်ႈပ ူင် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ လွင််ႈလူလ ၽဝ 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ၼလ်ႈ လွင််ႈႁူမ််ႈၵ ႃႇမ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ 
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• ႄင်ႃႇပွင်ပဵႄ်လ ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈပႄ်ႁ််ႈၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈယူႃႇၸွမ််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ႁင််းၵူၺ််းၵၵ ်ႉၵတ ႃႇၵၵ ်ႉ၊ သင်ဝ ်ႈမ ်းၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉၵတလ ်ႈႁဵတ််းၵၢႄ် ယူႃႇၸမ် 

ၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႄ ၸ ုင် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမ ်းၵူႄ််းလူင်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉယူႃႇတူၺ််းၸွမ််း။  

• သင်ဝ ်ႈဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈလူဝ်ႃႇႁဵတ််းၼတ်ႉၼတ်ႉႄ ၸ ုင် ၵူႄ််းလူင်တၵ််းၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈႄွႄ််းၸမ် 

ၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈလုၵ််ႈလၢင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ (လွင််ႈႄ ်ႉၼတ်ႉ ဢမ်ႃႇပ ်း 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇဢႄ်ပဵႄ်လုၵ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇဢႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပဵႄ်ၽူ်ႈ 

လုမ််းလ ်းတူၺ််းထ ုင်) 

• ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈၵ  ႃႇၼလႃႇၸ  ်းႁိူႄ််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႁင််းၵူၺ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁွင််ႉ 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇမ ်းၼလႃႇတ ်ႈႁိူႄ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢွင််ႈတ ်ႈလ ုဝ််ႈသဝ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ 

သင်ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈတၢင််းဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ ၼလ်ႈ လူဝ်ႃႇလ ်ႈႁဵတ််းၵမ််းလဵဝ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ လွင််ႈ 

မၢတ်ႃႇၸဵပ််းဢႄ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််းဢႄ်ၵ ုင််ႉၵၢင််ႉပဵႄ်။  

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈဢုမ််ႈ၊ ႁွမ်ၵႅမ််ႈ ၊ ၵွတ်ႃႇ၊ လုပ််ႈလုပ််ႈၵမ််းၵမ််း၊ ဢမ်ႃႇႄႄ ်တ ူဝ််ႉႄ ူဝ််ႉတ ူဝ််ႉတူဝ ်

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်ဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််း။ 

• ႁ််ႈင ူင််ႉၼဝ်ႈ ၵၢႄ်တ ူဝ််ႉႄ ူဝ််ႉတ ူဝ််ႉတူဝ်ၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်လဵႄ််ႈ 

တၢင််းလဵႄ််ႈဢႄ်မ ်းလွင််ႈတ ူဝ််ႉႄ ူဝ််ႉတူဝ်ၵႄ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််း။ 

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉၶ ူင််ႈၶွမ််း၊ ၾူႄ််း၊ ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်၊ ၼလ်ႈ ၵႅမ်ီႊမရ ီႊ (ၶ ူင််ႈၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈ) 

ၼႄလွင််ႈႁ ်ႉၸ ်ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵပ ်ႉႁၢင််ႈ 

ၵၢႄ်လူလ ၽဝလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်။  

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈပႄ်ၶ ၢင််ႉႁ််ႈမ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ ် ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်းၸွမ််း လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

ဢႄ်ၽ တ််းပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈ၊ ဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လွင််ႈဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၸၢင််ႈထူပ််းၵၽ်း။ 

4.1 ၵၢႄ်ၵပ်ႉၵ ႄ် ဢဝ်ၵပ်ႉပုႄ််ႈလုၵ််ႈဢႄွ်ႃႇ 

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉႄ ်ႈၵၢႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႁဵတ််းလွင််ႈဢႄ်ၽ တ််း မ ူႄႄ်င်ႃႇ ၵၢႄ်ၼႁ်ႉႁၢမ််ႈလွင််ႈၸွ ်ႈထႅမ် 

တ ်ႈၽူ်ႈလူင််ႉလႅႄ်ႃႇၶဝ်တ ႃႇၸွ ်ႈထႅမ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ ် ပႄ်ၶူဝ််းတွႄ််ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

ဢႄ်ၶ ုၵ််ႉတွႄ််း ဢမ်ႃႇႄႄ ် ပႄ်င ုႄ််းတ ်ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ပႄ်တ ်ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ် 

ၵဵဝ်ႃႇၶွင််ႈၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ပုႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈႁပ််ႉၽႄွ််းလ တ ်ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ်ႈလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၸမ်ၸ  ၵႄ်တင််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ် ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

ၵၢႄ်ယူႃႇႁွမ််းသွင်ၸွမ််းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၵူ်ႈပ ူင်။ 

• ႁ််ႈႁၢမ််ႈတၢပ််ႈဝ ်ႉ လွင််ႈၵၢႄ်ၸၢင််ႈၵၢႄ်ႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်မ ်းႁဵတ််းၵၢႄႄ်  ်းႁိူႄ််းပႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ ်

ၵၢႄ်ၸ  ်ႉႁႅင််းၵၢႄ်တၢင်ႃႇလွင််ႈ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််းသႅႄ််းဢ ႃႇယုၶဝ် ၼလ်ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ၵတသုၵ််ႉမႅႄ််ႈၸွမ််းၶၢဝ််းယၢမ််းၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈၶ ုႄ််ႈႁႄဵ််း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇသႅႄ််းၶဝ်၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွင််ႈဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ၶဝ်မ ်းလွင််ႈၸဵပ််းသႅပ်ႃႇ။ 
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4.2 ၵၢႄ်ထတ််းသၢငလ်ွင််ႈဢႄၸ်ၢင််ႈပဵႄ်ၵၽ်း (Risk Assessment) 

• သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈၵပ်ႉၵ ႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈတၢင််းဢႄ်ထၢင်ႃႇထ ူမ်ဝ ်ႈ မ ်းလွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉ 

ၵတ ႃႇလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၵသလွင််ႈလွင််ႈ ၼလ်ႈ လူဝ်ႃႇလ ်ႈၸတ််းၵၢႄ်လွင််ႈႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် လူဝ်ႃႇလ ်ႈဝူႄ််ႉတ ႃႇ 

လွင််ႈၽွႄ််းလ ၵတ ႃႇလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း။  

• တၵ််းၵတလ ်ႈတၢင်ႃႇၼႄၵမ််းလဵဝ် သင်မ ်းလွင််ႈဢႄ်လ မ ်ႈၸ   ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၶ ်ႈမၢပ်ႃႇၼႄ်းၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်တဵၵ််းတဵင်ၵပ်ႉၵ ႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ၼလ်ႈမ ်းလွင််ႈၵ ႄ်ၸ ၵ််းတွၵ်ႃႇၸွၵ််းႄ ူဝ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ၼလ်ႈ ႁ််ႈၸတ််းၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇလၵ််းႄမ််းၼလ်ႈၶၵ််ႉတွႄ််ႈၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််းၵမ််းလဵဝ်။ 

ၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈၼၵ်ႈလ တ််ႈလူၺ််ႈလွၵ််းပ ူင်ဢႄ်ထုၵ်ႃႇမႅႄ််ႈ ၼလ်ႈ ၵတလ ်ႈပႄဵ် 

လွၵ််းလ ်းဢႄ်ယုမ်ႃႇၸ  ၵႄ်ၵသၸတ််းၵၢႄ်ၵ  ႃႇ၊ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ  ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉလွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်ၵတၸၢင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵၵ ်ႉလ ်ႈၶၢမ်ႃႇၵပ်ႉၵ ႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ ် ၵၵ ်ႉဢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈ 

ပႄ်ႁ ႄႄ််ႉ။ 

• ၵတလ ်ႈတၢင်ႃႇၼႄၵမ််းလဵဝ် သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈမ ်ႈၸ  ၵသလွင််ႈလွင််ႈပဵႄ်မ ်း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇယ င််းလ ်ႈထူပ််းၺ ်းလွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉလူလ ၽဝၶဝ် (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်တဵၵ််းၸ  ်ႉ 

ၼတႃႇႄ ်ႈႁိူႄ််းၸွမ််းတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ)။ 

• သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈပူႄ််ႉပႅႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႄ ၸ ုင် ၵတလ ်ႈသ ုပ်ႃႇၾူႄ််းၸူ်းမုၵ််ႉၸုမ််းဢႄ်လုမ််းလ ်း 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈ ၼလ်ႈ ၼႁ်ႉၵင််ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵပ််းသ ုပ်ႃႇလၢတ််ႈၸူ်းပလ ၵ််ႈႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ ်

ႄႄ််ႉၵမ််းလဵဝ၊် ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းၸွမ််းႄင်ႃႇၶၵ််ႉတွႄ််ႈ ၼလ်ႈ လၵ််းႄမ််းၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈ 

တ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ပႄ်ႁ ႄႄ််ႉ။ 

 

• သင်ဝ ်ႈမ ်းၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ႄ  ်းမုၵ််ႉၸုမ််းၶွင်သူၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉပႄူ််ႉပႄႅ်ပၵ််းပ ူင်ၼလ်ႈလၵ််းႄမ််းၶွင်မုၵ််ႉ

ၸုမ ် ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄႁ်ဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ ၵၢႄ်ပူႄ််ႉပႄႅ်သုႄ်ႃႇလ ်ႈလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ဢမ်ႃႇႄႄ် ပူႄ််ႉပႅႄ်ၵၶ ်ႈတ ုဝ််းၵမ်ဢႄ်လ ်ႈပႄ်ဝ ်ႉၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵသၵၶ ်ႈၵၶ ်ႈႄ ၸ ုင် သူတၵ််းၵတလ ်ႈ 

ၸတ််းၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ  ဢမ်ႃႇႄႄ် ပႄတ်ၢမ်ႃႇႁ််ႈၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််းတၢင််းၽ တ််း 

ဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁဵတ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉၵမ််းလဵဝ်။ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ ၵၢႄပ်ႄ်တၢမ်ႃႇႄႄ််ႉၵတၸၢင််ႈႁၢဝ််ႈႁႅင််း 

ထ ုင်တ ်ႈၵပ ်းလ ်ႈလ ုပ််ႈဢွၵ်ႃႇၵၢႄ် ယူႃႇယဝ််ႉ။  

 

5. လငွ််ႈမ ်းသႄုႃ်ႇႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၶငွၵ်ႄူ််းၸ ဝူ််းဢႄမ် ်းၵၶ ်ႈယပူ််ႈယမွ််းၽ ႃႇတဝူ်ၶ င််း 

မ ူဝ််ႈႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယ ုႄ််ႈတ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၸ ူဝ််းမ ်း 

လွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ၸၢင််ႈၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းပႄ်ၵၶ ်ႈမုႄ််း 

ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းၶဝ်ၼလ်ႈတ ႃႇႁ််ႈၶဝ်ၵမ််ႉထႅမ်လ ်ႈပ ်းၸွမ််း။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈ 

ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဢွင််ႈတ ်ႈၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်၊  သ င်ႃႇဝႅတ််ႉလွမ််းႁ မ််းႁွမ််း၊ ပ ုႄ််ႉတ ်ႈပၢင်သွႄ်၊ ၼလ်ႈ 

ႁွင််ႈၸတ််းပၢင်ၵုမ် ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ႁ််ႈၵပ ်းၵ ုင်ႃႇမႅႄ််ႈၵႄ်တင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ၸ ူဝ််းမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််း 

ၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ႁ််ႈၵ  ႃႇင ်ႈလူမ်ၸ  ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ လူဝ်ႃႇလ ်ႈၵမ ၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 
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ၸ ူဝ််းမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ် ႁ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းႄ  ်းပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈဢႄ် ၼလ်ႈ 

ပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််းၶဝ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််းႁ််ႈမ ူႄ်ႄင်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။  

ႁဝ််းၶ ်ႈၶ  ်ႈပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ထႅင််ႈဝ ်ႈ ႁ််ႈႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇလၵ််းႄမ််း (ၵပ ႃႇလသ ႃႇ) ပႄ်တ ႃႇၵူႄ််းၸ ူဝ််း 

ဢႄ်မ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််း (ၽ ႃႇတူဝ်) ၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ -  

5.1 ၵၢႄ်ႁပ််ႉႁူ်ႉ (Awareness)  

• ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ၽ်ူႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ၼလ်ႈၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ႁဝ််းႁပ််ႉႁူ်ႉၸႅင််ႈလႅင််းလ  ၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈလွင််ႈပၵ််းပ ူင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မ ်းၽူ်ႈမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ် ၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််း ၼလ်ႈ 

လွင််ႈလွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉဢႄ်ၵ ုင်ႃႇမႅႄ််ႈၵႄ်တင််းၶဝ် ၼလ်ႈ မႅႄ််ႈၸွမ််း 

လွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇၶွင်ၶဝ်။ 

• ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ႁဝ််းမ ်းပ ုႄ််ႉႁူ်ႉ ၼလ်ႈ ႄမ််ႉၵတ််ႉႁဵတ််းသၢင််ႈၽ ႃႇပူၵ််းပွင် 

ၼလ်ႈ ၵမ််ႉထႅမ်တ ႃႇႁ််ႈၵႄူ််းၸ ူဝ််းမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်းလ ်ႈ၊ ပ ်းၸဵမ် 

ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈဝ ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈမ ်းပ ်းဝႄူ််ႉ ၼလ်ႈ လွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ ်

ၵတ ႃႇၵူႄ််းၸ ူဝ််းမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း၊ ၼလ်ႈ ၽ ႃႇသ ႃႇၵ ၢမ််းလၢတ််ႈၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

ႄႄ််ႉ ၶဝ်ၸ  ်ႉထွ ်ႈၵ ၢမ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် တ ႃႇလၢတ််ႈၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း။  

• ၶတ််းၸ  ႁ တ ုဝ််ႉတၢင််း တ ႃႇၵမ််ႉထႅမ်ၼလ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈႁပ််ႉႁူ်ႉလွင််ႈၵၶ ်ႈယူပ််ႈယွမ််း 

ၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၸွမ််းလွင််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ၶွင်ၶူင််းၵၢႄ်ႁဝ််း  တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈမ ်းလွင််ႈ 

ပွင်ႃႇၸ   ၼလ်ႈ ၽွႄ််းပၢင််ႈဢႄၽ်ူ်ႈမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်း၊  ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတလူတ််းယွမ််းပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ဢမ်ႃႇႁႄ်လ ႄ ူဝၵ်ူႄ််းဢႄ်မ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ၸွမ််း

တူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ။ 

5.2 ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ငု်ဢႄ်ၽငဵ်ႃႇပဵင််း (Equal Access) 

• ႁ််ႈဝူႄ််ႉသွႄ်ႃႇတူၺ််းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၵူ်ႈလွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ် 

ၶဝ််ႈႁူမ််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၸွမ််းယၢပ်ႃႇ (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ သ င်ႃႇဝႅတ််ႉလွမ််ႉႁ မ််းႁွမ််း၊ ပ ်းဝူႄ််ႉ၊ မၵု််ႉၸုမ််း၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈ 

ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းသၢႄ်ၵႄ်) လွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵဵဝ်ႃႇၶွင််ႈၵႄ်တင််းၶူင််းၵၢႄ်ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁ လ ်းၼၵ်ႈ 

လ တ််ႈလွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉဝ ်ႉပ ်းၸွမ််း။ 

• ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ၽူ်ႈမ ်းလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶဝ်လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

ၵူ်ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈ ၼလ်ႈ ၵူ်ႈဢႄ်လ ်ႈတဵမ်တဵမ်ထူႄ််ႈထူႄ််ႈ။ 

• ၸတ််းပၢင်သွႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ပႄ်ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်၊ ၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်၊ လုၵ််ႈႁဵႄ််းၵဝ်ႃႇ 

ၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈယူပ််ႈယွမ််းၽ ႃႇတူဝ်ၶ င််း ၼလ်ႈ လွင််ႈႁ််ႈမ ်း 

ၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်း။ 
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6. ၵၢႄႁ်ၢင််ႈႁႄႅ််းႁွင််ႈႁဵႄ််းငဝ််ႈၶၢမႃ်ႇပ ႄု််ႉၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈတ ႃႇပၢငသ်ႄွ် 

ၵၢႄၶ် ုႄ််ႈႁဵႄ််းလ ၵ််ႈဢ င််းၵလဵတ််ႈဢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းတ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢငသ်ွႄႄ်ႄ််ႉမ ်းယ ငူ််းဢၢႄ််းႄငႃ်ႇ

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ - 

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၽ ုၵ််းပႄ်ႁ််ႈႄမ််ႉၵတ််ႉၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတ ူဝ််းတွႄ််းမ ်း။ 

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်တူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ 

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸ  ်ႉၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၵသလဵပ််ႈႁဵႄ််းလွင််ႈပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇ 

ပ ုႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ လွင််ႈၸ ်းယ င််း (Gender)။ 

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵပ ်းမ ်းလွင််ႈမ ုတ််ႈႁူမ ုတ််ႈတ တ ႃႇၵတၸ  ်ႉၵ ၢမ််းဢ 

င််းၵလဵတ််ႈဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းၶဝ်ၵတလ ်ႈၸ  ်ႉႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၵတ်ႉမႄ််း။ 

ဝ ်းၵသလ ူၵ််ႈလ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉႄ ၸ ုင် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁွင််ႈႁဵႄ််းလ ၵ််ႈ 

ဢ င််းၵလဵတ််ႈပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ၊ တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵမ််ႈၽွင််ႈ ၸ ူဝ််းၶ  ်ႈ 

ပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶွင်ၶဝ ် ႁ််ႈၵႅႄ်ႃႇၶႅင်မ ်းတ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢင်သွႄ်။ ၵမ််ႈႄမ်ႄႄ််ႉ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇယၢမ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၸတ််းႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်ယ  ႃႇၵ ၢင််ႈ 

လ ူဝ်ၵသႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၶဝ်ယူႃႇႄႄ််ႉၵသပွၵ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇယၢမ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၸ  ်ႉၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၵသပွၵ််ႈႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈမ ်းလွင််ႈမ ်ႈၸ  ဝ ်ႈ ၶဝ်ၵတဢမ်ႃႇ 

ၵမ လၢတ််ႈလွင််ႈၶဝ်လ ်ႈလ လ ၼႄပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉၸ ူဝ််းပဵႄ်ၶူ်းသွႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ဢႄ်လုၵ််ႉတၢင်ႃႇမ ူင််းမ ်း။ ယွႄ််ႉႄႄ် ႁ််ႈသွႄ်ႃႇပ ်းလွင််ႈႄ ်ႉၸွမ််း သင်ဝ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် 

လူဝ်ႃႇၵူႄ််းပ ႄ်ႃႇၽ ႃႇသ ႃႇႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းႄ ၸ ုင် ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ ႁၢင််ႈႁႅႄ််းပႄ် 

ပ ်းၸွမ််း။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် လူဝ်ႃႇလ ်ႈႁူ်ႉပ ်းၸွမ််းဝ ်ႈ ၸွင်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၵၵ ်ႉလ  လူဝ်ႃႇၽ ူမ််ႉထႅမ်ႄမ််ႉၵတ််ႉၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶွင်ၶဝ် ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇပ ုတ်ႃႇပၢင်သွႄ် 

ႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸတ််းႁႅႄ််းႁွင််ႈႁဵႄ််း ၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶၢဝ််းပွတ််း 

ပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်တ ်ႈၵဢႃႇသုတ််းႄ ုင််ႈဝူင််ႈ ဢွႄ်တၢင််းပၢင်သွႄ် ၵတၼတႃႇၸတ််းႁဵတ််းႄႄ််ႉ 

လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။  

တ ႃႇၵတႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁွင််ႈႁဵႄ််းလ ၵ််ႈဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈပွင်ႃႇလႅင််း 

ၼႄၶူ်းသွႄ်ဢ င််းၵလဵတ််ႈဝ ်ႈ လ ူဝ်ၵသႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်လၢတ််ႈၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈယဝ််ႉ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉပ ်း ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပ ူင်ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း 

ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈ 

ႄႄ််ႉ ၶူ်းသွႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ သွႄ်ပႄ်ႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇၵႄ် လူၺ််ႈၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈ ၼလ်ႈ 

ထွ ်ႈၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈၸ ူဝ််းဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းလွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၸ ်းယ င််း 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ ၵပ ်းႁဵတ််းၸ ူင််ႉႄ ၸ ုင် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵတလ ်ႈငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉတၢင််းႁူ်ႉ 
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ဢႄ်ၵတလ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းႄ  ်းပၢင်သွႄ် ၼလ်ႈ ၶဝ်ၵတၸၢင််ႈၸ  ်ႉႄမ််ႉၵတ််ႉဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉ 

ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝၵ်တလ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈၽ ူမ််ႉထႅမ်ႄမ််ႉၵတ််ႉၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶဝ်ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ၶဝ်ယင််း 

ၵတလ ်ႈသၢင််ႈပ ်းလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၸမ်ၸ  ႄ  ်းၼၵ်ႈၶဝ်ႄင်ႃႇၵႄ်ပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸၢင််ႈပႄ်ႃႇပုတ််ႈၵႄ်ၵသ သွႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉ 

ၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉလ ်ႈယူႃႇ။ သင်ဝ ်ႈ 

မ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇလွင််ႈၵၢႄ်သွႄ်ႄ ၸ ုင် ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ ႁ ၵူႄ််းၵၵ ်ႉဢႄ် 

မ ်းၸ  ၶ  ်ႈၸွ ်ႈသွႄ်ပႄ်လ လ ပ ်းၸွမ််းလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။  

ႁွင််ႈႁဵႄ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈၸတ််းႁဵတ််းႄ ူဝ်လႅင််းလ ်ႈ တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸ ူဝ််းလုၵ််ႉ 

ၵၵ ်ႉတ ်ႈၵၵ ်ႉလႅႄ်ႄႄ််ႉ လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းၸွမ််းၵႄ် ဢွႄ်တၢင််းၶဝ်ၵတႁူပ််ႉၵႄ်ႄ  ်းပၢင်သွႄ်။ 

လ ်းသွႄ်မႄ််းၼတ်ႉ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉ Zoom၊ Skype၊ Hangout၊ Jitsi Meet၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လွၵ််းလ ်းတၢင်ႃႇဢႄ် ဢႄ်ၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််းလွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵသ သွႄ်ပႄ်လ ်ႈ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

7. ပၵ််းပ ငူတ် ႃႇယႃူႇႁူမ််ႈၵႄၸ်ဝူ််ႈၶၢဝ််းပၢငသ်ႄွ ်(Common Rules) 

မ တငွ််းဢႄလ်မႃ်ႇလငွ််ႈ။   ။ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််း၊ ၾ င််ႈထုင််း ၼလ်ႈ တူဝ်ထူပ််းဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႄႄ််ႉ 

ပဵႄ်လွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၼလ်ႈလွင််ႈဢႄ်ႁၢင််ႈလ ၸၢတ််ႈပၢႄ်ႁဝ််း၊ ၼလ်ႈ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉ 

ႁဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းမ ူႄ်ၵႄ် ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်လ သွႄ်ႃႇဝူႄ််ႉ 

တူၺ််းၸွမ််းလ လ  ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ ၼတႃႇပၢင်သွႄ်လူၺ််ႈ 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်မ ်းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်း ၼလ်ႈ ႁၢင််ႈႁႅႄ််းၵၢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််းဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ပွင်ႃႇလႅင််းၼႄၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ ႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉဢႄ်မ ်းယူႃႇႄ  ်းပၢင်သွႄ်ႄ ်ႉ ၵတႄပ််ႉယမ်ၵႄ် 

ၼလ်ႈ ၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််းၵႄ် ၵတ ႃႇၵပ ်းယဝ််ႉပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။  

ၸဵမ်မ ူဝ််ႈၼတႃႇပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ ယွႄ််းႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉထွမ်ႃႇၵႄ်လ လ ၊ 

ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈတုမ််ႉတွပ်ႃႇၵႄ်လ လ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်း ဢႄ်ၵမ ႄပ််ႉယမ်ၵႄ်၊ ၼလ်ႈ 

သင်ဝ ်ႈမ ်းဢူၺ််းၵၵ ်ႉႁဝ််းၵသၵၵ ်ႉ တ ုၵ််ႉၶတ််းၸ  လၢတ််ႈလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉၶွင်ၶဝ် လူၺ််ႈၽ ႃႇသ ႃႇ 

ၵ ၢမ််းလၢတ််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်တင််းၽ ႃႇသ ႃႇၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ထုၵ်ႃႇလ ဝ ်ႉၸ  ယ  ႃႇၸ  ယၢဝ််းၵသထွမ်ႃႇလ လ ။ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉၶတ််းၸ  လဵပ််ႈႁဵႄ််း၊ 
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ၵမ ထတ််းသၢင်လွင််ႈဢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််း၊ ၼလ်ႈ လၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ။  

ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်/ ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ တႅပ််းတတ််းၸ  လ ်ႈဝ ်ႈ ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ ၶၢမ််ႈပႅတ််ႈ 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်လ  ၊ ၽ ူမ််ႉထႅမ်ပႄ်ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈၵသဢႄ်ဢႄ်၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ယင််ႉလ ုဝ််ႈၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁဵႄ််းၵၢႄ်သွႄ်ၵသ ဢုပ်ႃႇၵႄ်တင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်လ ်ႈ 

သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵသဢႄ်ဢႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈတၢင််းၵသပ ူင်ပ ူင် ၵပ ႃႇပဵႄ်မ ်း 

ႄ  ်းၶၢဝ််းယၢမ််းဢႄ်ၶဝ်တ ုၵ််ႉသွႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉ။ ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉ ၽူ်ႈၸတ််း 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈပၵ််းတ တူၺ််း ၼလ်ႈ လဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇဝ ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉယူႃႇႄ ႄႄ််ႉ။ လွင််ႈသင်ၵသဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ဢႄ်ႁဵတ််းယူႃႇႄ  ်း 

ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းၵ  ႃႇၸွမ််းႄင်ႃႇ လွင််ႈဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် ၶ  ်ႈႁူ်ႉ ၶ  ်ႈႁႄ် 

ႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ဢႄထ်ုၵႃ်ႇလ ႁဵတ််းၸမွ််းၵႄ် (Code of Understanding) 

လွင််ႈလမ်ႃႇလွင််ႈၵမ််ႈၽွင််ႈဢႄ်ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ ႁူ်ႉၼလ်ႈတွင််းဝ ်ႉ မ ူဝ််ႈၵတႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇ 

ၵၶ ်ႈတူၵ််းလူင််းလွင််ႈဢႄ်ထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းၸွမ််းၵႄ် ၸူဝ််ႈၶၢဝ််းႄ  ်းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ မ ်းၵၶ ်ႈမ တွင််း 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ ႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ −  

• ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် ၼလ်ႈ ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉၶဝ် တၵ််းၵတလ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉႁ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်တၢင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈဝ ်ႉသတ  

ၼလ်ႈ ၽွမ််ႉတ ႃႇၵတလႅၵ််ႈလ ်ႈၸွမ််းငဝ််းလ ်း ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

မ ်းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၼလ်ႈမ ်းလွင််ႈယူႃႇင ်ႈလူမ်ၸ  ၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ။  

• ၵတလ ်ႈႁပ််ႉထွမ်ႃႇၼလ်ႈႄပ််ႉယမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၶၢဝ််းယၢမ််း။ 

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းလွင််ႈထုၵ်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၵူၺ််း၊ 

ၵတလ ်ႈမ ်းလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ူႄ်ၵႄ် 

ၼလ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းလွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈၸ  ပႅင််းၸင််းၵတ ႃႇ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်။  

• ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ လ ်ႈယွႄ််းၶ ၢင််ႉတ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဢွႄ်တၢင််း 

ယဝ််ႉ မ ူဝ််ႈႁဝ််းၵတၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈ၊ တ ်ႉသဵင် (ဢတ််းသဵင်)၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵပ ်ႉငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် 

ႄ  ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ။ 

• ၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ႁဵတ််းသၢင််ႈတ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ်ႄ ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ပ ူင်ပဵႄ်ဢႄ်ဝ ်ႈ “ယႄ်ဢဝ်ၽွႄ််းလ ဢႄ်ၶႅမ််ႉသုတ််းတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ်ႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ” ယ ႃႇႁ််ႈမ ်း 

လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉ၊ ၼလ်ႈၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းလွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၵႄ်။  
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8. ၶဝူ််းၶငွၶ် ငူ််ႈၵမႅမ် ဝု််းတ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢငသ်ႄွ ်

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ ပႄ်ဝ ်ႉသဵႄ််ႈမ ၶူဝ််းၶွင်ၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းဢႄ်လူဝ်ႃႇၸ  ်ႉသွ တ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်တ ႃႇ 

ႄ ုင််ႈပၢင်။ ၶူဝ််းၶွင်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉမၢင်ဢႄ်ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈလ ်ႈယူႃႇ ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ႁ လ ်ႈ။  

 

 

 

 

 

 

မၢငၼ်ၸ်ႈ တမႅ််ႈမ /ၸႄႁ်ၢင််ႈ ၶ ငူ််ႈမ ဝု််းဢႄလ် ်ႈၸ  ်ႉၾ ်းၾ ်ႉ တၢငႃ်ႇလငွ််ႈ 

ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ  ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (Projector) ပႅႄ််ႈပုႄ််းၶၢဝ ်

ၼၸ်ႈလုမ််း (A4 
paper) 

ၵမ်ၸ ုမ််း ၶွမ််း (Laptop) 
မၢင်ၼၸ်ႈဢွႄ်ႃႇ 
တ ႃႇမ တွင််း 

ၼၸ်ႈၶႅင် 
(ဢႄ်သ ပ ူင််ႈၵႄ်) 

ၵမ်ႁႅင််ႈ ၶ ူင််ႈသဵင် 
ပလၢတ်ီႊသတ ူဝ်ီႊ 
ၼၸ်ႈ/ၼၸ်ႈယၢင် 

ၼၸ်ႈပူတ်ီႊသတ ူဝ်ီႊ သ တဵႄ််း/သ မ ်ႉ 
မ ီႊၶရူဝ်ီႊၾူႄ်ီႊ 
(Microphone) 

ၵ မ််းႁ ်း 

မၢင်ၼၸ်ႈဢွႄ်ႃႇ 
တ ႃႇမ တွင််း 

 

ၶ ူင််ႈၵပ ်ႉၶႅပ််းႁၢင််ႈ ၼလ်ႈ 

ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်  
(Video camera) 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၵမ််ႉထႅမ ်

မ တငွ််း။ ။ သင်ဝ ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၸွမ််းၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶဝႄ်  မ ်းၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းၼလ်ႈၶူဝ််းၶွင်တင််းႄမ်ယူႃႇ 

ဢႄ်ၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵပ ်းမ ်းလွင််ႈတူင််ႉတ ုႄ်ႃႇ ၼလ်ႈ ဝူႄ််ႉဢွၵ်ႃႇလ ်ႈ 

ပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ၶ ုၵ််ႉၶႅမ််ႉ မ ူဝ််ႈၽွင််းတ ုၵ််ႉလဵပ််ႈႁဵႄ််းယူႃႇ၊ ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈမူႄ််ႈသ ူဝ််း 

ၽွင််းၸတ််းႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉ။ 
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9. ပၢငသ်ႄွ/်ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငုႄ်  ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပတွ််း 

ပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ မ ်းဝ ်ႉတင််းမူတ််းတ ႃႇ ႁ ်ႈ တွႄ််ႈ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ ဢ င်ႄ ူဝ်ငဝ််းလ ်း 

ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇၵသၼလ်ႈ သင်ဝ ်ႈသူၸဝ််ႈမ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းၵဢႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် မ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ 

ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၶူဝ််းၶွင်ၶ ူင်ၵႅမ်မ ုဝ််းႄ ၸ ုင် သူၸဝ််ႈၸၢင််ႈလ ူၵ််ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်တ ႃႇၶၢဝ််းယၢမ််း 3 

ဝႄ််း၊ 2 ဝႄ််း၊ 1 ဝႄ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၶ ုင််ႈဝႄ််းၵူၺ််းၵၵ ်ႈလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ 

သူၸၢင််ႈလ ူၵ််ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၸွမ််းႁူဝ်ၵၶ ်ႈလ  ႁူဝ်ၵၶ ်ႈႄႄ််ႉတဵမ်တဵမ်ထူႄ််ႈထူႄ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ဢဝ်ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင််ႈၵူ်ႈတွႄ််ႈတွႄ််ႈမ ်းၵလ ်းၼလ်းၵႄ်ၵသၸတ််းႁူမ််ႈၵႄ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ထတ််းသၢင် 

တၢင််းႁႄထ် ငုၽ််ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ဝႄ််းလ ုႄ််းသုတ််းၶွင်ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ ထၢမ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် 

တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵသ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထတ််းသၢင်ၵသ ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇႁူဝ်ၵၶ ်ႈလ  ႁူဝ်ၵၶ ်ႈႄႄ််ႉ ႁူမ််ႈပ ်းတင််းၵၢႄ်ထတ််းသၢင်လွင််ႈၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် 

ႁူမ််ႈၵႄ်တင််းမူတ််းႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ဝ ်းၵသပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းယဝ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ ဢွႄ်ၵႄ် 

ထတ််းသၢင်ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉၵမ််းလဵဝ် ပ ်းဝူႄ််ႉၼလ်ႈတၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ပ ႃႇႄွႄ််းႁိူႄ််း 

(တ ုၵ််ႉမ  ႃႇယူႃႇ)။ ၶတ််းၸ  ႁ််ႈလ ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းတ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉ 

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ − 

• တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ၵၶ ်ႈမုႄ််းၼလ်ႈတၢင််းႁူ်ႉတၢင််းႁႄ်ဢႄ်လ  မ ်းၽွႄ််းလ  ၼလ်ႈ 

မ ်းလမ်ႃႇလွင််ႈႄမ်ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း။ 

• တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ၵၶ ်ႈမုႄ််းၼလ်ႈတၢင််းႁူ်ႉတၢင််းႁႄ်ဢႄ်လ  မ ်းၽွႄ််းလ  ၼလ်ႈ 

မ ်းလွင််ႈလမ်ႃႇလွင််ႈၵဢႃႇလ ူဝ်ပ ူႄ််ႈသုတ််း။ 

• တ ႃႇၵတထတ််းတူၺ််း လွင််ႈလ ၼလ်ႈၵၶ ်ႈယူပ််ႈယွမ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်သွႄ် 

ၶွင်ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းႁူ်ႉၶဝ်။ 

• တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ႁဝ််းၵတလ ်ႈမူႄ််ႉၼမ်းသင်ၽွင််ႈ တ ႃႇႁ််ႈပၢင်သွႄ်မ ူဝ််းႄ ်ႈမ ်း 

လ လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ 

• တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ႁဝ််းၵတလ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းၵၢႄ်ၵတ ်ႉသူင်ႃႇၸ ူင််ႉႁိုဝ် ႁ််ႈလ  

တ ူဝ််းတွႄ််းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ။ 

• တ ႃႇၵတလ ်ႈႁပ််ႉႁူ်ႉ တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၼလ်ႈပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်မ ်းၵ ်ႈၶႄ်ၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ 
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လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ဝ ်းၵသပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇဝႄ််းလ  ဝႄ််းႄႄ််ႉယဝ််ႉ ၸုမ််းၸတ််း 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ထုၵ်ႃႇလ ထတ််းသၢင်ၶ ုႄ််း လွင််ႈဢႄ်လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်းတင််းဝႄ််းႄႄ််ႉၵသ 

ပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ႄ ူဝ်လွင််ႈၶဵင်ႃႇတ ်ႉ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇဢႄ်လ ်ႈႁူပ််ႉမ ်းၵသႁ လ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််းၵႄ် တ ႃႇႁ််ႈၵၢႄ်သွႄ်ႄ  ်းဝႄ််း 

ဢႄ်ၵတထ ုင်မ ်းႄႄ််ႉ ၶႅမ််ႉတ ူဝ််းတွႄ််းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ ႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။. 

ပ ူင်တႅၵ််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၵၢႄ်ၵဵပ််းတၢင််းႁႄ်ထ ုင်တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် လူၺ််ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

ဢႄ်ၸ  ်ႉႁၢင််ႈ ၵၢင်ဝႄ််း၊ မွၵ်ႃႇၵုမ််ႈ ၼလ်ႈ လူမ််းလႅင််ႉလူင်တၢင်တႅႄ််း။ 

 

 

 

  

ႁုပ််ႈၶ ႄု််းႁူဝၵ်ၶ ်ႈၵၢႄသ်ႄွဝ်ႄ််းမ ဝူ််ႈႄ ်ႉ 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈဝႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉ 

ဢႄ်ၸႅင််ႈလႅင််းပွင်ႃႇၸ  င ်ႈ

ႄႄ််ႉ မ ်းသင်ၽွင််ႈ? 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉ 

ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸႅင််ႈလႅင််းၼလ်ႈ 

ၶ  ်ႈယွႄ််းႁ််ႈၶ ုႄ််းသပ််းလႅင််း

ပႄ်ၶ ုႄ််းႄႄ််ႉ 

မ ်းသင်လ လ ? 

ဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈထုၵ်ႃႇလ  

မူႄ််ႉၼမ်းၶ ုႄ််း 

ႁ််ႈၶႅမ််ႉလ ူဝ်ၵသႄ ်ႉ 

မ ်းသင်ၽွင််ႈ? 
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ႁဝ််းၶ ်ႈမုင််ႈမွင််းဝ ်ႈ ပပ််ႉပ ်းၵၢႄသ်ႄွ်ဢႄႄ် ်ႉ 

ၵတပဵႄ်ပပ််ႉၵမႅ်မ ုဝ််းဢႄမ် ်းၽွႄ််းလ တ ႃႇသူၸဝ််ႈ 

ၵတဢဝ်ၵ  ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းတငူ်ႃႇဝငူ််း ဢမႃ်ႇႄႄ် ႄ  ်းမၵု််ႉၸုမ််းၶွငသ်ၸူဝ််ႈယူႃႇၶ ်ႈ။  

 

သင်ဝ ်ႈသၸူဝ််ႈ 

ဢမ်ႃႇပွင်ႃႇၸ  လငွ််ႈသငႄ်  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄသ်ွႄဢ်ႄႄ် ်ႉၵသ 

လူဝ်ႃႇလငွ််ႈၸွ ်ႈထမႅသ်ငႄ် ၸ ုင် 

ၶႅႄ််းၵတ ်ႈၵပ််းသ ုပ်ႃႇၸူ်းႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈတ ႃႇၵသႃႇယူႃႇၶ ်ႈ။ 

Weaving Bonds Across Borders 
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တွႄ််ႈ (1) 

ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ် 

 

 

 

 

တွႄ််ႈၵၢႄသ်ႄွ်ဢႄ်ႄ ်ႉ ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် 

မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ၵႄလ် မ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ ဢႄလ်မ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ 

တ ႃႇၵတၵၵ ႃႇသၢင််ႈ လွင််ႈၵမ ႄပ််ႉယမၵ်ႄ ်ႄ  ်းၼၵ်ႈ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄႃ်ႇ ၼလ်ႈ 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းလူင်ၶဝ်။ 

“ 
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ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈမ ်းၵၢႄ်သၢ

င််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်? 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််း

ၵႄ်  

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(1.1)  - 

လငွ််ႈၵဝၶ် ်ႈၼလ်ႈလငွ််ႈသၸူဝ််ႈ 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(1.2) -

လငူႃ်ႇမၵွႃ်ႇတၢငတ်ဝူ ် 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(1.3) − 

တႄူ််ႈမ ်ႉလငွ််ႈသၵု််ႉယငု််ႈ  

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉပွင်ႃႇဝ ်ႈသင်? 

ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉပွင်ႃႇ

ဝ ်ႈသင်?  

ၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ

ပွင်ႃႇသင်? 

တၢင််းလ ၵူ််ႈၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငုတ်ၢငႃ်ႇဢႄ ်

- ၵၢႄၵ်ၵ ႃႇသၢင််ႈလငွ််ႈၽမွ််ႉႁူမ််ႈ 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလငွ််ႈတူင််ႉႄ ုင ်
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ၵပွ််ႈသငၼ်လ်ႈႁဝ််းလဝူႃ်ႇလ ်ႈမ ်းၵၢႄသ်ၢင််ႈလငွ််ႈငမ််းယဵႄ်? 

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈလွင််ႈဢမ်ႃႇပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ်ႄႄ််ႉမ ်းႄမ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵပ ်းဢဝ်ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

သုႄ်ႃႇတူဝ်ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈတူၺ််းၸွမ််းႄ ႄႄ််ႉၼတ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဝ ်ႈ ၵူႄ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယ  ႃႇ 

ထၢင်ႃႇလဵၵ််ႉၵူႄ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇ။ ၸၢမ််းဝူႄ််းတူၺ််းလူ်း သင်ဝ ်ႈႁဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််း 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၵသ လ ်ႈထူပ််းၺ ်းၵူႄ််းၶ ူဝ််းယ  ႃႇၶဝ်ထၢင်ႃႇလဵၵ််ႉ ယွႄ််ႉႁဝ််း 

ဢမ်ႃႇၵမ လၢတ််ႈၵ ၢမ််းၶဝ်ၽဵႄ််ႈၽဵႄ််ႈလ ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵပ ်းႁဝ််းလၢတ််ႈၵ ၢမ််းၶဝ်လွင််ႈႄ  

ႁဵတ််းႁ််ႈၶဝ်ႁူ်ႉလ ်ႈၵမ််းလဵဝ်ဝ ်ႈ ႁဝ််းဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၶ ူဝ််းၶဝ် ႄ ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ယွႄ််ႉလွင််ႈဝ ်ႈ 

လ ်ႈၵ ူတ်ႃႇပဵႄ်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇႄ ၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈလ ်ႈတူၵ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ႁ ႁဵတ််းၵၢႄ်ႄ  ်းဝဵင််း 

ယၢပ်ႃႇ ႄ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ မႄ််းလ ်ႈယၢပ်ႃႇၸ  မွၵ််ႈႁိုဝ်ႄ ႄႄ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ယင််းႁဵတ််းႁ််ႈ 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇၶဝ် ဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းတ ်ႈဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ်ၶဝ်ယူႃႇသၢင််ႈၵ ႄ်သဝ််း ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

ၵပ ်းႁဝ််းမ ်းတူၺ််းႄ  ်းၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််းသမ််ႉ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ မ ်းၵုမ်ီႊပႄ ီႊ 

ႄွၵ််ႈမ ူင််းၸုမ််းႄ ုင််ႈမ ်းယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ႄ  ်းမ ူင််းႁဝ််း 

ၶၢဝ််းတၢင််းလ ပ ယဝ််ႉၵသၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းမ ်းၸ  ပႅင််းၸင််းၸုမ််းၵုမ်ီႊပႄ ီႊၸုမ််းႄ ်ႉၵသ 

သင်မ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းႄ  ႁဝ််းၶတ််းၸ  သၢႄ်ၶတ််းၵုမ်ီႊပႄ ီႊၸုမ််းႄ ်ႉၵူ်ႈလ ်း။ လ ူဝ်ၵသ 

ႄႄ််ႉဢမ်ႃႇၵ ်း ႁဝ််းယင််းမ ်းၸ  ပႅင််းၸင််းပ ်း ၵူႄ််းမ ူင််းဢႄ်လုၵ််ႉတ ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၶွင် 

ၸုမ််းၵုမ်ီႊပႄ ီႊၸ ူဝ််းမ ်းလူင််းတ ုႄ််းလၢင််းႄ  ်းမ ူင််းႁဝ််းႄႄ််ႉပ ်းထႅင််ႈ။ ယွႄ််ႉႁဝ််းဝူႄ််ႉ 

ဝ ်ႈ ၶဝ်ၵၵ ်ႈမ ူႄ်ၵႄ်တင််းၵူႄ််းႄ  ်းၵုမ်ီႊပႄ ီႊဢႄ်လုၵ််ႉမ ူင််းၶဝ်မ ်းၵသ မ ်းယ ်ႉၶူဝ််းၶွင် 

သၽ ႃႇဝႁဝ််းလုလႅဝ်ပႅတ််ႈႄႄ််ႉၵူၺ််း။ ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ်ၵၵ ်ႈ ႁဝ််းယင််းဝူႄ််ႉဝ ်ႈ 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်လုၵ််ႈတ ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းႄႄ််ႉမ ်း ပဵႄ်ၵူႄ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇလ တင််းမူတ််း ႄ  

ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  မႄ််းဢမ်ႃႇၸ  ်ႈဝ ်ႈ ၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႄႄ် 

ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁဵတ််းႁ ်ႉၵတ ႃႇႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ ၸုမ််းၵုမ်ီႊပႄ ီႊလူင််းတ ုႄ််းၶဝ်ၵၵ ်ႈ 

ဢမ်ႃႇလ ်ႈတၢင်တူဝ်ၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄ  ်းမ ူင််းၶဝ်မ ်း ယူႃႇယဝ််ႉ။  

ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ပၢင်သွႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉ ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁဝ််းၶဝ် မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ်တ ူဝ််းႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၸုမ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇ ၼလ်ႈ 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယ  ႃႇၶဝ် ၵမ ႄပ််ႉယမ်ၵႄ်ၵသ မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ၵႄ်ႄမ်မ ်းထႅင််ႈလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ 

မ ်းၵူႄ််းတင််းႄမ် ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸၢင််ႈသၢင််ႈလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  လူင််ႉလႅင််းၵႄ် ယွႄ််ႉမ ်းလွင််ႈ 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််း၊ ၸ ူဝ််ႉၸၢတ််ႈ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်မ ်းပၢင်တ ုၵ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ပဵႄ်ပွတ််းတွႄ််ႈႄ ်ႈလ ႄ်ဢႄ်မ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉသၵ််ႉ မ ်းၶႅႄ််ႈၵၢင်ပႅတ််ႈ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ 
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ၵူႄ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ၵတဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇၸ  ၵႄ်၊ ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႃႇ၊ 

ၼလ်ႈဢမ်ႃႇႁတ််းလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇပ ်းဝူႄ််ႉၶဝ်၊ လွင််ႈၶမ်ၸ   ၼလ်ႈ လွင််ႈတုၵ််ႉၸ  ၶွင်ၶဝ် 

ၼႄပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတသၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်လ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈ 

ယ ူင််းၸူ်းတ ်ႈၵၢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််းႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵႄ်၊ လဵပ််ႈႁဵႄ််းပႄ်ႁ လွင််ႈ 

သုၵ််ႉယုင််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ၸွမ််းႄင်ႃႇတူဝ်ထူပ််းၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ 

ထူပ််းၺ ်းမ ်း၊ လဵပ််ႈႁဵႄ််းလွၵ််းလ ်းတ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၼလ်ႈလွင််ႈႁုၵ််ႉႁ ်ႉ၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း 

လွၵ််းလ ်းတ ႃႇသၢင််ႈလွင််ႈၽွမ််ႉႁူမ််ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇယ ူင််းဢၢႄ််းဢႄ်ႁဝ််းမ ်းႁူမ််ႈၵႄ် ၼလ်ႈ 

မ ူႄ်ၵႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၵႄ်  

 
45 မ ႄ တ််ႉ 

 

တ ႃႇၵတၵပ််းသ ုပ်ႃႇမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၵႄ် ၼလ်ႈ ၸတ််းပ ူင်တ ႃႇယူႃႇႁူမ််ႈသဝ််းၸွမ််းၵႄ် 

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇပၢင်သွႄ် 

 
ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း (markers)၊ ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ (flipchart)၊ ပလၢတ်ီႊသတ ီႊ(tape) 

(ၸ  ်ႉတွႄ််ႈတ ႃႇၵတတႅမ််ႈပၵ််းပ ူင်တ ႃႇယူႃႇႁူမ််ႈၵႄ်ဝ ်ႉ) 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉတၵ််ႉ 

ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းႄ ်ႉ ႁဝ််းၵတမ ်းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းလုၵ််ႉမ ်းတ ်ႈမ ူင််းႁ မ််းႁွမ််း 

သၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ််ႉၶွင်တ ႃႇ ႁ ်ႈ ၸ ုင််ႈမ ူင််း။ ၼလ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈလုၵ််ႉ 

ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႄ ်ႈလ ႄ်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇၶဝ်မ ်းၼလ်ႈ ၵၢႄ်ႁဵႄ််းႁူ်ႉၽ ႃႇသ ႃႇၵ ၢမ််းလၢတ််ႈႄ  ်းမ ူင််း ၼလ်ႈ 

ၵ ၢမ််းလၢတ််ႈႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ႄႄ််ႉ လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်၊ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ယင််းထုၵ်ႃႇလ ႁဵႄ််းႁူ်ႉ ၼလ်ႈ ပွင်ႃႇၸ   

ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််းၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈလ  ႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််း။ သူၸၢင််ႈၼတႃႇႁဵတ််း 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်လူၺ််ႈၵၢႄ်ထၢမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ဝ ်ႈ ႄ  ်းၽ ႃႇသ ႃႇၵ ၢမ််းလၢတ််ႈၶဝ်ႄႄ််ႉ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း 

တူင််ႉတၵ််ႉဝ ်ႈ “မ  ႃႇသုင်” ႄ ႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈလၢတ််ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်ႄ  လ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။  ဝ ်းၵသႄႄ််ႉ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် ၵပ််းသ ုပ်ႃႇတူဝ်ၶဝ်ၵသ လၢတ််ႈၼႄၸ ုဝ််ႈၶဝ် ၼလ်ႈ မ ူင််းဢႄ်ၶဝ်လုၵ််ႉမ ်းႄႄ််ႉ 

ၵမ််းၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉ။ 

ပၵ််းပ ငူ ်
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ဢွႄ်တၢင််းႁဝ််းၵတၼတႃႇဢွႄ်ႁဵတ််းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ႄႄ််ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈဢုပ်ႃႇဢူဝ််း 

လွင််ႈပၵ််းပ ူင်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတယူႃႇႁူမ််ႈၵႄ်ႄ  ်းၸူဝ််ႈၶၢဝ််းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉ တင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵသ 

ၵွႄ်ႃႇ။ 

 ၵၶ ်ႈထၢမ်တ ႃႇဢွႄ်ႄမ််း -  

• ၽွင််းယၢမ််းပၢင်သွႄ်ႄ ်ႉ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ မ ်းပၵ််းပ ူင်သင်လ လ ? 

• ႁဝ််းၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းသင်လ ်ႈလ လ တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉၼလ်ႈၽူ်ႈပူင်သွႄ်ၶ

ဝ်ၵမ ႄပ််ႉယမ်ၵႄ်? 

မ ူဝ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်တ ုၵ််ႉလၢတ််ႈၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇၶွင်ၶဝယ်ူႃႇႄႄ််ႉ ႁ််ႈတႅမ််ႈမ ဝ ်ႉႁူဝ်ၵၶ ်ႈပ ူင်လူင်မႄ််းၵသ 

ဢဝ်ပ ်ႉဝ ်ႉၸွမ််းၽ  ဢႄ်ပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵတၸၢင််ႈႁႄ်လ ်ႈလ လ ။  

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (1.1) − လွင််ႈၵဝ်ၶ ်ႈၼလ်ႈလွင််ႈသူၸဝ််ႈ 

 
45 မ ႄ တ််ႉ 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၼလ်ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လ ်ႈၽ ုၵ််းၽွႄ််ႉႄမ််ႉၵတ််ႉ

ၽ ႃႇၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းသၢႄ်ၵႄ် 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ပလၢတ်ီႊတ ီႊ (tape) ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ   

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇဢဝ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈမ ်းၸုၵ််းၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်တူင်ႃႇမူႄ််းဝ ်ႉၵသ လၢတ််ႈႁ််ႈ 

ၶဝ်ႁ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉပဵႄ်ၵူ်ႈၶဝ်၊ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈတမ််းပႄ်ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈတၢင််းဢႄ်ၶဝ်ၵတလ ်ႈ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇႁူဝ်ၵၶ ်ႈပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ- 

• ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈသူမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ? 

• ယ ူင််းဢၢႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈၶွင်သူႄႄ််ႉပဵႄ်သင်? 

• လွင််ႈတူဝ်ထူပ််းဢႄ်သူယၢမ််ႈထူပ််းမ ်းၼလ်ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၸၢင််ႈလ ုမ််းလ ်ႈႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်သူ

ႄႄ််ႉပဵႄ်သင်? ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈဢမ်ႃႇလ ုမ််းလ ်ႈ? 

• ၸွင်ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းသူလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇသင်ၽွင််ႈ? 

• သင်ဝ ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈသူ (ဢမ်ႃႇၵၵ ်ႉလဵဝ်ၵၵ ်ႈလ  ပဵႄ်ၸုမ််းၵၵ ်ႈယဝ််ႉ) လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်း 

လွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈၶဵင်ႃႇတ ်ႉၵသလွင််ႈလွင််ႈႄ ၸ ုင် ၸွင်ႃႇသူမ ်းၽႅႄ်ၵၢႄ် 
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ဢမ်ႃႇႄႄ ် လွၵ််းလ ်းသင် တ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ၊ သင်မ ်းႄ  

ပဵႄ်သင်လ လ ? 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵတမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းလ ်ႈၽ ုၵ််းၽွႄ််ႉ လွင််ႈၵၢႄ် 

ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းသၢႄ်ၵႄ်တင််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ 

ယင််းၵတပဵႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉတ ႃႇလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ “လူင်ႃႇမွၵ်ႃႇတၢင်တူဝ်” ဢႄ်ပဵႄ် 

ၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈပဵႄ်ၸုမ််း။ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်မၢင်ၵၵ ်ႉ ၵတဢမ်ႃႇယၢမ််ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််း 

တ ႃႇတၢင်ႃႇလၢတ််ႈႄ ်ႈႁွင််ႈႁဵႄ််း ၼလ်ႈ ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႃႇ 

တ ႃႇလၢတ််ႈလွင််ႈပ ုႄ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇၼႄပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ၊ ယွႄ််ႉႄႄ် လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

“လငွ််ႈၵဝ်ၶ ်ႈၼလ်ႈလငွ််ႈသူၸဝ််ႈ” ႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈၸ ူဝ််းၶဝ်ၸၢင််ႈပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉ 

ၵၢႄ်ၵပ််းသၢႄ်ၶွင်ၶဝ်ႁ််ႈၶႅမ််ႉမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇလ ်ႈ။ 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (1.2) - လူင်ႃႇမွၵႃ်ႇတၢင်တူဝ် 

 
60 မ ႄ တ််ႉ 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် ၼလ်ႈ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ   ၼလ်ႈ 

ၵမ ယုမ်ႃႇၸ  ၵႄ် 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၼၸ်ႈလုမ််း (A4)၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ပလၢတ်ီႊတ ီႊ (tape) ၼလ်ႈ 
သ မ ်ႉ/သ တဵႄ််း။ 

 

ဢွႄ်တၢင််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉၵတယဝ််ႉႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ဝူႄ််ႉ 
သွႄ်ႃႇပ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ် ဢမ်ႃႇႄႄ် လၢတ််ႈၼႄ 

လွင််ႈဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈဢႄ်ႄ ်ႉ၊ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 
ႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းလွင််ႈဢႄ်လ ်ႈဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ်ၵသ ၸင်ႃႇသ ုပ်ႃႇႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ထႅင််ႈ 

ဢႄ်ႄ ုင််ႈ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ႄင််ႈပဵႄ်တူင်ႃႇမူႄ််း

ၵသ ၼတႃႇပ ုတ်ႃႇပၢင်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် လူၺ််ႈၵၢႄ်ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လၢတ််ႈၼႄ 

လွင််ႈသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတၢင််းၸ ူင််ႉႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ။ 

• လွင််ႈပၢႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ ပၢႄ်ၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််း၊ လွင််ႈမုင််ႈမွင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ 

လွင််ႈယ ူင််းဢၢႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ။ 
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• လွင််ႈတၢင််းဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈၸ ူဝ််းၶဝ်ၶ  ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်။ 

• ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈၸ ူဝ််းၶဝ်မ ်းၸ  ၶ  ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်၊ ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၶွင်ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း (gender equality) 

• လွင််ႈဝ ်ႈ ၶဝ်လ ်ႈႁူပ််ႉႁႄ်မႅႄ််ႈလွင််ႈသုၵ််ႉသၵ််ႉႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ 

လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄ  ်းၼၵ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်၊ ႄ  ်းၼၵ်ႈၸုမ််းဢႄ်မ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇ 

ႄမ်ႁႅင််း ၼလ်ႈ ၸုမ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇသင်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ 

ႄ  ်းၼၵ်ႈၸုမ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််း ၸုမ််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈၸုမ််းႄ ုင််ႈ ၼလ်ႈ မ ူင််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈမ ူင််းႄ ုင််ႈ။  

ဝ ်းႄႄ််ႉ  

1) ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ဝူႄ််ႉထ ုင်လွင််ႈဢႄ်မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇၼလ်ႈလမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ်။ 

2) ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸႄ်ႁၢင််ႈတူင်ႃႇမူႄ််းဢႄ်ႄ ုင််ႈၵသတႅမ််ႈၸ ုဝ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸႄ်ႁၢင််ႈသင် 

ၵၵ ်ႈလ ်ႈဢႄ်တၢင်တူဝ်ၶဝ် သ  ႃႇႄ  ်းၼၵ်ႈတူင်ႃႇမွၵ်ႃႇႄႄ််ႉ။ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်ဝူႄ််ႉတူၺ််းဝ ်ႈ 

ႄ  ်းတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ႄႄ််ႉ တွႄ််ႈလ  လမ်ႃႇလွင််ႈၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း၊ ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်တႅမ််ႈလွင််ႈ 

ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉႄ  ်းၵ ပ်ႃႇလူင်ႃႇမွၵ်ႃႇၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ။ 

3) ၵမ််းလ ုႄ််း ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈတၢင်ႃႇလၢတ််ႈလွင််ႈလူင်ႃႇမွၵ်ႃႇၶဝ် ၼႄ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉ ဢႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈဝ ်ႉတ ်ႈၵ ပ်ႃႇလူင်ႃႇမွၵ်ႃႇ 

ၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉ။ 

 

 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (1.3) - တူႄ််ႈမ ်ႉလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ 

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 

တ ႃႇၵတထတ််းသၢင်တူၺ််းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၵူ်ႈမဵဝ််းၵသ ႁ််ႈႁူ်ႉပွင်ႃႇ လွင််ႈဝ ်ႈ 

ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉၵပ ႃႇပဵႄ်မ ်း 

 

ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၼၸ်ႈပွတ််း (သ ပ ူင််ႈၵႄ်)၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ပလၢတ်ီႊတ ီႊ (tape) 
ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ/သ တဵႄ််း။ 

 

ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ်ႉယဝ််ႉႄ ၸ ုင် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်သပ််းလႅင််း 

ၼႄဝ ်ႈ တွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ်တွႄ််ႈႄ ်ႉၼလ်ႈတွႄ််ႈဢႄ်ၵတထ ုင်မ ်းႄႄ််ႉ ၵွင််ႉၵ ႃႇ 
ၵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈသပ််းလႅင််းၼႄင ်ႈင ်ႈဝ ်ႈ ႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 
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ၸၢင််ႈပဵႄ်ပွတ််းဢွႄ်ႃႇတွႄ််ႈႄ ုင််ႈႄ  ်းၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ် လူၺ််ႈၵၢႄ် 
ပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ် တူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း၊ သၽ ႃႇဝႁ မ််းႁွမ််း ၼလ်ႈ 
ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ် ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ 

ဝ ်းၵသႁဵတ််းၵၢႄတ်ူင််ႉႄ ငု် “လူင်ႃႇမွၵႃ်ႇတၢငတ်ူဝ”် ယဝ််ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ ႁဝ််းၵတလ ်ႈ 

ႁဵႄ််းႁူ်ႉၵၶ ်ႈမႄု််းဢႄ်လမ်ႃႇလငွ််ႈၶွငၽ်ူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတ ်ႈၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၵၶ ်ႈမႄု််းၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ၵတၸၢင််ႈၵဵဝ်ႃႇလၺူ််ႈလွင််ႈသၵု််ႉယုင််ႈသႄု်ႃႇတူဝ်ၽ  မႄ််း၊ လွင််ႈသၵု််ႉ 

ယုင််ႈႄ  ်းၼၵ်ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််းႄ ငု််ႈ၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈသၵု််ႉယငု််ႈတၢင်ႃႇလွင််ႈ 

ၵၵ ်ႈပဵႄ်လ ်ႈ၊ ယႄွ််ႉႄႄၼ်လ်ႈ ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင ် ဢႄ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ 

“တူႄ််ႈမ ်ႉလွင််ႈသၵု််ႉယငု််ႈ”ႄ ်ႉ ၵတႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းထတ််းသၢင်တၺူ််းငဝ််ႈႁၢၵ််ႈလွင််ႈ 

သုၵ််ႉယုင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉလ ်ႈဝ ်ႈ ယႄွ််ႉသငၼ်လ်ႈမႄ််းပဵႄ်မ ်းႄ  ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

.  

1) ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ဝူႄ််ႉတူၺ််းၶ ုႄ််းဝ ်ႈ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၵူ်ႈလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈ 

ႁူပ််ႉႁႄ်မ ်းႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶဝ်ႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈသင်ၽွင််ႈ။   

2) ၸႄ်ႁၢင််ႈတူႄ််ႈမ ်ႉယ  ႃႇယ  ႃႇတူႄ််ႈႄ ုင််ႈႄ ူဝ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇၵသၸႄ်ပ ်းႁၢၵ််ႈၼလ်ႈၵ င်ႃႇၵၢႄ််ႈ

ၶွင်တူႄ််ႈမ ်ႉ ပ ်းၸွမ််း။ ၵမ််းႄ ်ႉ ႁ််ႈလုၵ််ႈႁဵႄ််းၶဝ်ဢုပ်ႃႇၵႄ်ၵသ ဝူႄ််ႉဢွၵ်ႃႇမ ်းဝ ်ႈ လွင််ႈ 

သုၵ််ႉယုင််ႈ ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈသင်၊ ၼလ်ႈ ႁ််ႈတႅမ််ႈၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇမႄ််းလူင််းၸွမ််းၸ ူဝ််း 

ၵ င်ႃႇမ ်ႉ ဢႄ်ၸႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်ႁ ငဝ််ႈႁၢၵ််ႈလွင််ႈတၢင််းၶွင်ပႄ်ႁ ၶွင်လွင််ႈ 

သုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉဝ ်ႈ မႄ််းမ ်းသင်လ လ ၵသ ႁ််ႈၶဝ်တႅမ််ႈၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇၶဝ်ဝ ်ႉတ ်ႈႁၢၵ််ႈၶွင် 

တူႄ််ႈမ ်ႉဢႄ်ၸႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉ။  

3) ၵပ ်းယဝ််ႉယဝ််ႉ 

ႁ််ႈၶဝ်ႁ တူၺ််းလွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈၵ င်ႃႇၵၢႄ််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈၼလ်ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ၊ 

ႄ  ်းၼၵ်ႈႁၢၵ််ႈမ ်ႉဢႄ်ႄ ုင််ႈၼလ်ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ၊ 

ၼလ်ႈႄ  ်းၼၵ်ႈၵ င်ႃႇၵၢႄ််ႈတူႄ််ႈမ ်ႉၼလ်ႈႁၢၵ််ႈၶွင်တူႄ််ႈမ ်ႉႄႄ််ႉမ ်းသင်ၽွင််ႈႄ ၵသ၊ 

ႁ််ႈတူၺ််းၵမ််းၵၶ ်ႈၵၶ ်ႈ 

သင်ဝ ်ႈၶဝ်ႁႄ်မႅႄ််ႈလွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈၵ င်ႃႇၵၢႄ််ႈၼလ်ႈႁၢၵ််ႈၶွင်တူႄ််ႈမ ်ႉႄႄ််ႉယဝ််ႉ 

ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်သဵႄ််ႈႄ  ်းၼၵ်ႈထွ ်ႈၵ ၢမ််းႄႄ််ႉၸူ်းၵႄ်ၵသႁ််ႈၶဝ်သပ််းလႅင််းၼႄလွင််ႈဝ ်ႈမႄ််းၵွ

င််ႉၵ ႃႇၵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ႄ ။ 
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4) ၵမ််းလ ုႄ််းသုတ််း ႁ််ႈသပ််းလႅင််းၼႄၶ ုႄ််းဝ ်ႈ ပႄ်ႁ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၶွင်ႁဝ််းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ 

ၵတ ်ႈမ ူႄ်ႄင်ႃႇတူႄ််ႈမ ်ႉၵူၺ််း မႄ််းၵတယ  ႃႇၶ ုႄ််ႈမ ်းတ ၵ််းတ ၵ််း သင်ဝ ်ႈႁဝ််းဢမ်ႃႇတတ််း 

ပႅတ််ႈၵ င်ႃႇၵၢႄ််ႈမႄ််းႄ ႄႄ််ႉ၊ ပႄ်ႁ ႁဝ််းၵၵ ်ႈၵတ ်ႈႄင်ႃႇႄႄ်ယဝ််ႉ သင်ဝ ်ႈႁဝ််းဢမ်ႃႇ 

ၼၵ်ႈလ တ််ႈလ ်ႈငဝ််ႈႁၢၵ််ႈပႄ်ႁ မႄ််းႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် မႄ််းၵၵ ်ႈတ ုႄ််းၵတပဵႄ်မ ်းထႅင််ႈ 

တ ၵ််းတ ၵ််း ဢမ်ႃႇထၢတ်ႃႇယဝ််ႉ။  

ဝ ်းၵသႁဵတ််းၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ႄ ်ႉယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၶ ုႄ််းႁုပ််ႈပႄ် လွင််ႈၵၢႄ်သွႄ် 

ႄ  ်းတွႄ််ႈႄ ်ႉၵသ သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ပ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် “လငွ််ႈငမ််းယဵႄ”်၊  

“ၵၢႄ်သၢင််ႈလငွ််ႈငမ််းယဵႄ်” ၼလ်ႈ “ၵၢႄလ်ၵႅ််ႈလ ်ႈလငွ််ႈသုၵ််ႉယငု််ႈ”။ 

လငွ််ႈငမ််းယဵႄႄ်ႄ််ႉပငွႃ်ႇဝ ်ႈသင?်  

လွင််ႈငမ််းယဵႄ် ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉ Galtung (2000) တႅမ််ႈဝ ်ႉတ ူႈပွင်ႃႇမႄ််းဝ ်ႈ 

“လွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵူ်ႈလ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်လူတ််းယွမ််းပႅတ််ႈ 

လွင််ႈၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵူ်ႈပ ူင်”။ ၵွပ််ႈႄႄ် လွင််ႈငမ််းယဵႄ် ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်း 

ၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉႄႄ််ႉ ၵ ်ႉပဵႄ်မ ်းၸွမ််းၵႄ်တင််းတူဝ်ထူပ််းဢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းယၢမ််ႈႁူပ််ႉႁႄ် 

လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉ ၼလ်ႈ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉၸမ််ႉ မ ်းယူႃႇသွင်မဵဝ််း။ လွင််ႈငမ််းယဵႄဢ်ႄ်ၸတႅ််ႈၸၢငႃ်ႇ ၼလ်ႈ 

လငွ််ႈငမ််းယဵႄဢ်ႄ်ဢမႃ်ႇၸတႅ််ႈၸၢငႃ်ႇ။ 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဢမႃ်ႇၸႅတ််ႈၸၢငႃ်ႇႄႄ််ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈ  
ၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉၵူၺ််းယဝ််ႉ။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢငႃ်ႇႄႄ််ႉ 
ၵတမ ်းပ ်းလွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလ မ ်းပ ်းၸွမ််း  မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််း 

ၸမ်ၸ  ၵႄ်ၶႅမ််ႉမ ူႄ်ၵဝ်ႃႇ၊ ၵၢႄ်ၶူင်သၢင််ႈလွၵ််းပ ူင်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ဢႄ်ၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၵႄ်တင််း 

တၢင််းလူဝ်ႃႇၶွင်ၵူႄ််းမ ူင််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶူင်သၢင််ႈဢွၵ်ႃႇလွၵ််းလ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ  
လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။  လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇလ ်ႈပွင်ႃႇဝ ်ႈ 

လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈတင််းမူတ််းၵတႁ ၵ  ႃႇပႅတ််ႈတင််းသဵင််ႈ။ 
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© Participate ၶႅပ််းႁၢင််ႈ (1.1)။ ။ လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ၼလ်ႈဢႄ်လ  

“လွင််ႈၵ တု််းတ ုၵ််းၵႄ်” ႄ ်ႉ ပဵႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ ၶွင်လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇ။ 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈမ ်းပ ်း ၸႄ််ႉတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းဢႄ်ၽဵင်ႃႇပဵႄ်ၵႄ်၊ ၼလ်ႈ 

ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းလွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵူ်ႈပ ူင်ၵူ်ႈလ ်း။ လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇႄ ်ႉ Galtung (1964) 

လ ်ႈလၢတ််ႈၼႄၽၢင်ႁၢင််ႈမႄ််းဝ ်ႈ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵမ ၶဝ််ႈဢွၵ်ႃႇၵႄ် ၼလ်ႈ “ပဵႄ်တူင်ႃႇၵူႄ််း 

ဢႄ်ၵမ ႁူမ််ႈယူႃႇႁူမ််ႈသၢင််ႈၸွမ််းၵႄ”် ႄ ယဝ််ႉ။  

သ ုပ်ႃႇလူတူၺ််းႁူဝ်ယွ ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း “လငွ််ႈငမ််းယဵႄ်ပွင်ႃႇသင်?” ႄ  လ ်ႈတ ်ႈ  https://askinglot.com/what-is-the-

difference-between-positive-peace-and-negative-peace 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈပ ုတ်ႃႇၼႄငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်ၵဵဝ်ႃႇလၺူ််ႈလွင််ႈ “လွင််ႈငမ််းယဵႄ် ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇၸႅတ််ႈၸၢငႃ်ႇ” ပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တူၺ််းပ ်း။ ႄ ုင််ႈႄ  ်းငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် 

ဢႄ်ၸၢင််ႈပ ုတ်ႃႇပႄ်တူၺ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ပဵႄ် ‘Negative and Positive Peace’ ဢႄ ်Cartoon Ed ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇဝ ်ႉ။ 

တူၺ််းလ ်ႈတ ်ႈ - https://youtu.be/x76-Qn0NsuY 

လငွ််ႈငမ််းယဵႄဢ်ႄ်ၸတႅ််ႈၸၢငႃ်ႇ  

ႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈငမ််းယဵႄ် 

ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််း မ ်းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈ 

တူဝ်ၼလ်ႈၸ  ၊ မ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််း ၼလ်ႈ 

မ ်းလွင််ႈလွတ််ႈလႅဝ််း၊ ၽူ်ႈတၢင်တူဝ ်

ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းလ ူၵ််ႈမ ်း ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ 

ၵမ ႁပ််ႉထွမ်ႃႇဢဝ် လွင််ႈပႄ်ႁ  

ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းတ ုၵ်ႁူပ််ႉၺ ်းၵသ 

ၸွ ်ႈၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်၊ ၼလ်ႈ ၵူႄ််းမ ူင််း 

ၸၢင််ႈၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈၵူ်ႈလွင််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇ 

တၢင််းလူဝ်ႃႇဢႄ်ၶဝ်မ ်း တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၸၢတ််ႈပၢႄ်ဢႄ်လ ၶွင်ၶဝ်။ 

လငွ််ႈငမ််းယဵႄဢ်ႄ်ဢမႃ်ႇၸတႅ််ႈၸၢငႃ်ႇ 

ႄႄ််ႉ မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇင ်ႈင ်ႈဝ ်ႈ 

ပဵႄ်လွင််ႈငမ််းယဵႄ် ဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈ 

သုၵ််ႉယုင််ႈႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ႁဝ််းၸၢင််ႈႁူ်ႉ 

လ ်ႈလူၺ််ႈၵၢႄ်ထတ််းတူၺ််း ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇ 

ၽ ႃႇၵၢႄ်သ ုၵ််း၊ ၵၢႄ်ၶ ်ႈႁႅမ်တ ၵူႄ််း၊ 

ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၶ ူင််ႈလၢၵ််ႈႄၢၵ််ႈသ ုၵ််း၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ၵုမ််းၶင်ၵူႄ််းႄ  ်းၶွၵ််ႈ။ သင်ဝ ်ႈ 

လွင််ႈဢႄ်လၢတ််ႈမ ်းႄ ်ႉ မ ်းၼဢႃႇႄ ၸ ုင် 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ၵၵ ်ႈၵတႄမ်မ ်း။  

https://youtu.be/x76-Qn0NsuY
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ၵၢႄသ်ၢင််ႈလငွ််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉပငွႃ်ႇဝ ်ႈသင?် 

ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉ မ ်းဝ ်ႉပ ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ဢႄ်မ ်းယ ူင််းဢၢႄ််းတ ႃႇပူၵ််းပွင် 

ႁ််ႈၽဝၸၢတ််ႈပၢႄ်ႁဝ််းၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇမ ်း။ ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉ ယင််းၸွ ်ႈၼႁ်ႈၵင််ႈ၊ 

လူတ််းယွမ််း၊ လႅၵ််ႈလ ်ႈ၊ ၼလ်ႈၸွ ထႅမ်ႁ််ႈၵူႄ််းႁဝ််း ၶၢမ််ႈပူႄ််ႉလ ်ႈလွင််ႈႁုၵ််းႁ ်ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ 

ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ယင််းႁဵတ််းႁ််ႈႄမ််ႉၵတ််ႉၶွင်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉသုႄ်ႃႇ

လ ်ႈၼလ်ႈလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လူဝ်ႃႇႄႄ််ႉတဵမ်တဵမ်ထူႄ််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။  ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉ 

ပဵႄ်ပုႄ််ႈၽွႄ််းၶွင်ၽူ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇႁဵတ််းသၢင််ႈပူၵ််းပွင်ၵူ်ႈၽ ႃႇ ၸဵမ်ဢဝ် လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ၊ 

မုၵ််ႉၸုမ််းသ ႃႇသႄ ႃႇ၊ မုၵ််ႉၸုမ််းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း၊ ၸုမ််းၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇၶူင််းသၢင််ႈၾ င််ႈထုင််းမ ်းဝ ်ႉ၊ သ ုဝ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းၸုမ််းႁဵတ််းၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းၶဝ်။ 

မႄ််းပဵႄ်မ ်းလ ်ႈၵူ်ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၶွင်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််းၵူ်ႈတ ်ႈ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၵတပဵႄ်ႄ  ်းၸုမ််း 

ၽ ႃႇၽူ်ႈလူင််ႉလႅႄ်ႃႇလ ၵ််ႈလ ်းၼလ်ႈၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ်၊ ႄ  ်းႁူင််းႁဵႄ််းၼလ်ႈၽ ႃႇပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း ၶဝ်၊ 

ၼလ်ႈ ႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈသုႄ်ၵၢင်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ဢႄ်မ ်းဝ ်ႉၵူ်ႈဝၢႄ််ႈၼလ်ႈၵူ်ႈဝဵင််း။ 

ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းဝ ်ႉၵ ်ႈၶႄ်၊ ပဵႄ်ႄမ််ႉၵတ််ႉ 

ၵၢႄ်ၵပ််းသ ုပ်ႃႇမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၵႄ်၊ ပဵႄ်လွၵ််းပ ူင်ၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ် ဢႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််း 

ထတ််းသၢင်၊ ၼလ်ႈ ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၽ ႃႇၵၢႄ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၵပ ်းမ ်းလၢတ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းၼတ်ႉ ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ 

ဢႄ်လ ်ႈၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းႁိုင်ႄ  ်ႈတွႄ််ႈၵၢႄ်ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၵူႄ််းမ ူင််းႁဝ််းႁတ််းဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈ၊ ၼမ်း 

ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၶ ုႄ််းလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၸမ်ၸ  ၵႄ်၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၼမ်းၵၵ ႃႇသၢင််ႈၶ ုႄ််း ပ ူင်မုၵ််ႉၸုမ််း 

ၵူ်ႈၽ ႃႇ။ ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉ ၸႄ်ဢဝ်ၵူ်ႈမူႃႇၵူ်ႈၸုမ််းဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႄႄ််ႉ 

မ ်းၵုမ်ၵႄ်ၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််းႁ လ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၸွမ််းၵႄ်ၵသ ႁ တၢင််းၸွ ်ႈထႅမ်ၵူႄ််းမ ူင််း 

ႁ််ႈၵပ ်းပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းဝ ်ႉပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႁင််းၽ  မႄ််းႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄ ်ႉၵတၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်းလ ်ႈ မ ူဝ််ႈႁဝ််းယ ်ႉပႅတ််ႈလွင််ႈပႅင််းၸင််းၵႄ် ၼလ်ႈ 

မ ူဝ််ႈႁဝ််းၵူ်ႈမူႃႇၵူ်ႈၸုမ််းဢႄ်မ ်းလွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ယူႃႇႄ ်ႉ ႁူမ််ႈႁွမ််းပဵႄ်ႄမ််ႉႄ ုင််ႈၸ  လဵဝ်ၵႄ် 

ၵသ ႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ်လ ်ႈ။ မ ူဝ််ႈလဵဝ်ႄ ်ႉ ႁဝ််းၸၢင််ႈႁႄ်ဝ ်ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉႄႄ််ႉတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၼလ်ႈမ ်းၽွႄ််းၸ ်ႉၵတ ႃႇၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄ ်ႉ ယင််းႁဵတ််းႁ််ႈတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇလ ်ႈထႅင််ႈ၊ 

ၼလ်ႈ ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈၵူႄ််းမ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈႄ ်းပၢင်ႃႇႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇၸၢင််ႈ 

ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ ပ ်းယူႃႇလ ဢႄ်ၶ ုၵ််ႉၶႅမ််ႉ ၼလ်ႈ လွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇဢႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ မ ်းႄႄ််ႉ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈမၢင်တ ်ႈ ဢႄ်မ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၶပ််ႉၶပ််ႉတၢမ််းတၢမ််းၵႄ်ႄႄ််ႉ 

ႄၢင််းယ င််းဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈသင်ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၵၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၵ  ႃႇၶ ုႄ််ႈ 

ႁူင််းႁဵႄ််းပ ်းထႅင််ႈ။ လွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇဢမ်ႃႇထၢတ်ႃႇဢမ်ႃႇႁ ႄႄ််ႉသမ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈၵ ႄ်ၸ ၵ််း 
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တွၵ်ႃႇၸွၵ််းႄ ူဝ်ၵႄ်၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၽွႄ််းလ သင် တ ႃႇၵူႄ််း 

ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၵသ ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ပ ်းထႅင််ႈ လူ်းၵွႄ်ႃႇ 

မ ူႄ်ႄင်ႃႇ သူႄ်ႁ ်ႈႄ ်းၵူႄ််းမ ူင််း၊ လွ ၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ််ႉ၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈၵွတ််းၽၢႄ် 

ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းယူႃႇႄႄ််ႉ ယင််းပဵႄ်ႁႅင််းဢ ်းတ ႃႇႁ််ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ ႄ  ်းၼၵ်ႈ 

တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းၸုမ််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈၸုမ််းႄ ုင််ႈ၊ မ ူင််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈမ ူင််းႄ ုင််ႈ ႁၢဝ််ႈႁႅင််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ ပႄ်ႁ ၵူ်ႈလွင််ႈဢႄ်ႁဝ််းလ ်ႈႁူပ််ႉထူပ််းယူႃႇယၢမ််းလဵဝ်ႄ ်ႉ မ ်းလွၵ််းလ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈ 

တ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈငမ််းယဵႄ်မ ်းႄႄ််ႉယူႃႇလ လ ်း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ႁဵတ််းပဵႄ်ၸ ူင််းၵသပ ုႄ်ၼၽ်ႈ ၼလ်ႈ 

ၸ  ်ႉသ ုဝ်ႃႇၵူ်ႈပ ူင်ပ ူင်ၵသပ ုႄ်ၼၽ်ႈ ပ ူင်လူင်မႄ််းၼတ်ႉပဵႄ်သ ုဝ်ႃႇဢွႄ်ီႊလ ီႊ တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းႁဝ််း 

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵမ ပွင်ႃႇၸ  ၵႄ် ၼလ်ႈ ၵမ ယူႃႇႁူမ််ႈၵႄ်မ ်း ပ ်းၸဵမ် ႁ််ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ် 

ဢမ်ႃႇလ ်ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈလၢတ််ႈၼႄပ ်းဝူႄ််ႉၼလ်ႈလွင််ႈမ ်ႈၸ  ၶွင်ၶဝ်ၼႄပ ူႄ််ႈ။ 

လငွ််ႈသၵု််ႉယငု််ႈ။ ။ ပဵႄ်ငဝ််းလ ်းဢႄ်ၵူႄ််းသွင်ၵၵ ်ႉ သွင်မူႃႇသွင်ၸုမ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ႄမ်လ ူဝ်ႄႄ််ႉ မ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၶဝ်ဝူႄ််ႉဝ ်ႈၶဝ်မ ်း လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

ၽွႄ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈဢႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ယ ူင််းဢၢႄ််းၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵႄ် ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ 

ယဝ််ႉ။ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄ ်ႉ ၼႄပႄ်ငဝ််းလ ်းလွင််ႈဝ ်ႈ မႄ််းမ ်းလွင််ႈဢမ်ႃႇႁၢႄ််ႉၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွၵ််းပ ူင်ၼလ်ႈၵၢႄ်မ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းႄ ုင််ႈ။  

ၵၢႄလ်ၵႅ််ႈလ ်ႈလငွ််ႈသၵု််ႉယငု််ႈႄႄ််ႉပငွႃ်ႇဝ ်ႈသင?် 

ၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈ (Transformation) ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉ ပဵႄ်ၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈၵတ်ႉၵတ်ႉဝ ်ႈဝ ်ႈ 

ၵမ််ႈႄမ်ၼတ်ႉ ၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈႄႄ််ႉပဵႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇလွင််ႈလ လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၵၢႄ်လႅၵ််ႈ 

လ ်ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ ပဵႄ်ၵၢႄ်ဢဝ်တ ုဝ််ႉတၢင််းမ ူဝ််ႈမ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ 

ႄႄ််ႉၵသ ႁဵတ််းသၢင််ႈႁ််ႈငဝ််းလ ်းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း၊ ၾ င််ႈထုင််း၊ ၼလ်ႈ ငဝ််းလ ်းၵၢႄ်မ ူင််း 

လႅၵ််ႈလ ်ႈႁ််ႈလ မ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ။ ၵပ ်းလၢတ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ 

ၵတႁႄ်ဝ ်ႈ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈ ဢႄ်ၵ ုၵ််းမ ်းပ ်းၸွမ််းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း 

ႁဝ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ 

ယဵႄ််းပဵႄ်လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢႄ်လ မ ်း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈငမ််းယဵႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ မၢင်ပွၵ််ႈမၢင်လ  မ ်းၵၵ ်ႈ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇမ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၵသဢႄ်ဢႄ်ယူႃႇ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈငဝ််းလ ်း ဢႄ်မ ်းယူႃႇပဵႄ်ယူႃႇယၢမ််းလဵဝ်ႄႄ််ႉလႅၵ််ႈလ ်ႈၵ  ႃႇ။ သင်ဢမ်ႃႇ 

မ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄ ၸ ုင် ယူဝ်ၵၶ်းလွင််ႈတၢင််း ၼလ်ႈ ငဝ််းလ ်းၵၵ ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

ၵသပွၵ််ႈယဝ််ႉ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း သင်ဝ ်ႈမ ်းၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၵပ်ႉၵ ႄ်သူႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈႁဵတ််းၵၢႄ် 

ယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ ၵူၺ််းၵ ်ႈသူဢမ်ႃႇလၢတ််ႈသင်တ ်ႈၵၵ ်ႉဢႄ်ၵပ်ႉၵ ႄ်သူၵသပွၵ််ႈ ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇလၢတ််ႈ 

ၼႄဢူၺ််းၵၵ ်ႉသူ၊ ၵူႄ််းႄ  ်းႁိူႄ််းသူ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁူဝ်ႄ ်ႈ တ ်ႈႁဵတ််းၵၢႄ်သူၵသပွၵ််ႈႄ  
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လွင််ႈၵပ်ႉၵ ႄ်ၵႄ်ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇမ ်းၽ  ႁူ်ႉၸွမ််း ၵသဢ တ််း။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 

ၸွင်ႃႇသူဝူႄ််ႉဝ ်ႈငဝ််းလ ်းမႄ််းလ ယူႃႇႁ ်ႉ? ၸွင်ႃႇသူယူႃႇင ်ႈလူမ်ၸ  မ ူဝ််ႈယူႃႇၸမ်ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ?၊ 

ၸွင်ႃႇသူသမ််ႉဝူႄ််ႉဝ ်ႈ သ င်ႃႇဝႅတ််ႉလွမ််ႉႁ မ််းႁွမ််းသူႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်းႁိုဝ်?၊ ႁႄ်ၸႅင််ႈလ  

ငၢမ််းဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈလ  လ ၵသဢ တ််း။ သင်ဝ ်ႈသူႁ လွၵ််းလ ်းဢႄ်လ ၵသ တ ူင်ႃႇလၢတ််ႈလွင််ႈ 

ပႄ်ႁ ႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် သူၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈငဝ််းလ ်းႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ ႁ််ႈလ မ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ 

လ ်ႈ။  

ၵၢႄပ် ုႄၼ်ၽ်ႈၼႄလငွ််ႈတၢင််းၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇႄႄ််ႉ ပဵႄလ်ွၵ််းလ ်းဢႄလ်မႃ်ႇလငွ််ႈဢႄႄ် ငု််ႈ 

တ ႃႇၵမ််ႉထမႅလ်ငွ််ႈငမ််းယဵႄ်  

တႄွ််ႈတ ႃႇၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ုငဢ်ႄ်ႄ ်ႉႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽ်ူႈပႄ်ပၢငသ်ွႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽ်ူႈၸတ််းပၢင်သႄွ်ၶဝ ်

ႁဵတ််းၽ ုႄမ် ႄူလ်ငွ််ႈသ ၵူ််ႈပ ႄု််း - ဢွႄႃ်ႇယ င််းၵၵ ်ႉႄ ငု််ႈ ဢႄလ်ၵု််ႉမ ်းတ ်ႈ ဝဵင််းဢွႄႃ်ႇ “ၵႄု်ႁဵင”်  1 

ႄ ်ႉၵသ ၸၵႅ်ႃႇပႄၽ််ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄၶ်ဝၵ််ူႈၵၵ ်ႉလဢူၢႄ်ႃႇ။ ဝ ်းၵသလဢူၢႄ်ႃႇသ ၵူ််ႈပ ႄု််းႁူဝ်ႄ ်ႉ 

ယဝ််ႉ ႁ််ႈၵ်ူႈၵၵ ်ႉပွၵ််ႈၶ ုႄ််းမ ်းတ ်ႈၸမု််းယ  ႃႇၵသ ၼတႃႇဢုပႃ်ႇၵမုၵ်ႄ် ၸမွ််းႄင်ႃႇ ၵၶ ်ႈထၢမပ် ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ။  

• လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈဢႄ်ႄူႄ််းလ ်ႈႁူပ််ႉထူပ််းမ ်းႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်မႄ််းႄၢင််းႄႄ််ႉပဵႄ် 

လွင််ႈသင်? 

• ႄူႄ််းလ ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈငဝ််းလ ်းဢႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈႁူပ််ႉထူပ််းယူႃႇႄႄ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

• ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉလွင််ႈယ  ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၼလ်ႈမ ူင််းဢႄ်

မႄ််းႄၢင််းလုၵ််ႉမ ်း ၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

ပ ူင်တႅၵ််ႈ (1) ။  ။ ဢွႄ်ႃႇယ င််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ ဢႄ်လၵု််ႉမ ်းတ ်ႈ ဝဵင််းဢႄွ်ႃႇ “ၵုႄ်ႁဵင်” 

ဝူႄ််ႉတူၺ််းၶ ်ႈလူ်း သင်ဝ ်ႈဝႄ််းႄ ုင််ႈသူလ ်ႈယၢႄ်ၽၢတ်ႃႇႁိူႄ််းၵယ်းၼလ်ႈ လ ်ႈယူႃႇႁၢင်ႃႇၵ ၵႄ်တင််း 

ဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇမ ူင််းႄႄွ််းဢႄ်သူယူႃႇမ ်းႁိုင်ယဝ််ႉႄႄ််ႉ မႄ််းၵတပႄဵ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ။ ၽွင််းႄႄ််ႉ 

သူဢမ်ႃႇႁူ်ႉဝ ်ႈ ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈပဵႄ်သင် ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈတၵ််းၵတလ ်ႈၶ ်ႉဢွၵ်ႃႇဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇ 

ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ မ ်းၵၶ ်ႈသင်ႃႇတ ်ႈၸုမ််းသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်ၵၶ ်ႈလဵဝ်ဝ ်ႈ “ၵႄူ််းဝၢႄ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉတၵ််း 

ၵတလ ်ႈၶ ်ႉဢွၵ်ႃႇဝၢႄ််ႈသူ ႄ  ်းၶၢဝ််းတၢင််း 3 ဝႄ််း 7 ဝႄ််း ႄ ်ႉ၊ သင်ဢမ်ႃႇႁဵတ််းၸွမ််းႄ  

သူၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵတလ ်ႈတ ဢမ်ႃႇႁၢင််ႉ” ႄ ႄႄ််ႉၵူၺ််းယဝ််ႉ။ လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈလၢတ််ႈထ ုင်ယူႃႇႄ ်ႉ 

ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈယၢမ််ႈႁူပ််ႉၺ ်းမ ်း မ ူဝ််ႈ 20 ပ ပူႄ််ႉမ ်းႄႄ််ႉၵဢ ်ႈ။ မ ူဝ််ႈၽွင််းႄႄ််ႉပႄဵ် မ ူဝ််ႈပ  

1996−1998၊ ပဵႄ်ၸွမ််းဢွင််ႈတ ်ႈႄ  ်းဝဵင််းမ ူင််းတ ်းပွတ််းၸၢႄ််း၊ ၸ ုင််ႈမ ူင််းႁူမ််ႈတုမ်။ ဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇၶ ်ႈ 

 
1 သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းႁူဝ်ႄ ်ႉမ ်းဝ ်ႉႄ  ်းပပ််ႉဢွႄ်ႃႇဢႄ်ၸုမ််း WBAB လ ်ႈဢ တ်ႃႇပ ုႄ်ၼၽ်ႈဝ ်ႉ။ ႄ  ်းပပ််ႉႄႄ််ႉ 

မ ်းသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းထႅင််ႈတင််းႄမ် ဢႄ်ၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် 
ၶဝ်ၸၢင််ႈလ ူၵ််ႈၸ  ်ႉတ ႃႇလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ။ ႁ််ႈသ ုပ်ႃႇတူၺ််းလ ်ႈထႅင််ႈတ ်ႈ 
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ၼတ်ႉပဵႄ်ဝၢႄ််ႈ “ၵဵင််းၶမ််း”၊ ယူႃႇႄ  ်းၼၸ်ႈဝဵင််းၵုႄ်ႁဵင်၊ ပဵႄ်ဝၢႄ််ႈဢွႄ်ႃႇဝၢႄ််ႈႄ ုင််ႈ 

ဢႄ်ၺ ်းၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈၶ ်ႉပ ်ႈၽွင််းၶၢဝ််းႄႄ််ႉၶ ်ႈ။. 

ၸ ုဝ််ႈၶ ်ႈႁွင််ႉဝ ်ႈ ႄူႄ််း ႄ ၵဢ ်ႈ။ ၶ ်ႈၵ ူတ်ႃႇတ ်ႈဝၢႄ််ႈဢွႄ်ႃႇဢႄၵ် ဝဵင််း ၼလ်ႈ မ ်းယူႃႇဝ ်ႉႄ  ်းၼၸ်ႈဝဵင််း 

“ၵုႄ်ႁဵင်” (ဝဵင််းႄ ်ႉလ ်ႈၸ ုဝ််ႈဝ ်ႈဝဵင််းၵုႄ်ႁဵင်ႄ ႄႄ််ႉ ပဵႄ်ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ႁ မ််းႁွမ််းဝဵင််းႄႄ််ႉ 

မ ်းၵုႄ်ဢွႄ်ႃႇၵုႄ်ဢ တ််းၸွမ််းၼၵ်ႈႄမ််ႉပၢင်ႄႄ််ႉ ႄမ်ႄ ႃႇႄပ််ႉႁူဝ်ႁဵင်မႄ််း ႄႄ််ႉယဝ််ႉ)။ 

ဝဵင််းၵုႄ်ႁဵင်ႄ ်ႉ ပဵႄ်ဝဵင််းဢွႄ်ႃႇဝင်ဵ်းႄ ုင််ႈႄ  ်းမ ူင််းတ ်းပွတ််းၸၢႄ််း ၼလ်ႈ ပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ႁၢင််ႈလ  

မ ်းတ ်ႈၼလႃႇႁၢင််ႈလ တ တင််းႄမ်ယဝ််ႉ။ မ ူဝ််ႈၶ ်ႈၵၵ ်ႉလဵၵ််ႉၼလ်ႈတ ုၵ််ႉယူႃႇသဝ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႄႄ််ႉ 

ၶ ်ႈၶ  ်ႈၵ  ႃႇတၢင််းလ  ၵၵ ်ႈလ ်ႈ ဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇလ ်ႈၵူဝ်သင်၊ ဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇလ ်ႈမ ်ႈၸ  ဝ ်ႈၵတၺ ်းၵၽ်းသင်။ 

ဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇၶ ်ႈႄႄ််ႉ ယူႃႇႁ မ််းသၢပ်ႃႇႄမ််ႉပၢင်ၵူၺ််း။ ႄ  ်းၼမ်ႈႄမ််ႉပၢင်ႄႄ််ႉ မ ်းပ လ လ မဵဝ််း 

လ ၸ ူဝ််ႉၽႄ််း ၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ််ႉပၢင်ႄ ်ႉလ လတ််းၽၢႄ်ႃႇႄ  ်းၼၵ်ႈဝဵင််းၵုႄ်ႁဵင်ၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်း 

ၵုႄ်ဢွႄ်ႃႇ ၵုႄ်ဢ တ််း ၵပ ႃႇၽတ်ု်းမ ်းၸွမ််းၼၵ်ႈၵၢင်ၼမ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈႄႄ််ႉ ၸင်ႃႇႁွင််ႉဝဵင််းႁဝ််းႄ ်ႉဝ ်ႈ “ၵုႄ်ႁဵင်” ႄ ၶ ်ႈယဝ််ႉ။ ၵပ ်းဝူႄ််ႉတူၺ််း 

ၶ ုႄ််းမ ူဝ််ႈ 20 ပ  ပူႄ််ႉမ ်း ႄ  ်းပ  1996-1998 ႄႄ််ႉ ဝၢႄ််ႈၵ တ်ူႃႇၶ ်ႈၼလ်ႈဝၢႄ််ႈႁ မ််းႁွမ််းႄႄ််ႉ 

ထုၵ်ႃႇသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈၶ ်ႉၶဝ််ႈယူႃႇႄ  ်းဝဵင််းပႅတ််ႈတင််းမူတ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ဢႄ်ၶ ်ႈတွင််းလ ်ႈ ၼလ်ႈ 

ဢမ်ႃႇလ ုမ််းလ ်ႈၵသပွၵ််ႈႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ် သ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်မ ်းပွင်ႃႇၵၶ ်ႈသင်ႃႇၶဝ် 

တ ်ႈၵူႄ််းဝၢႄ််ႈဝ ်ႈ “သူတၵ််းၵတလ ်ႈၶ ်ႉဢွၵ်ႃႇဝၢႄ််ႈသူမူတ််းမူတ််း ႄ  ်းၶၢဝ််းတၢင််း 3-7 ဝႄ််းႄ ်ႉ၊ 

သင်ဝ ်ႈပူႄ််ႉလ ူဝ် 7 ဝႄ််းယဝ််ႉၼလ်ႈတ ုၵ််ႉႁႄ်သူၵၵ ်ႉလ  ႁ မ််းႁွမ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ သူတၵ််းၵတ 

လ ်ႈၺ ်းယ ုဝ််းတ ဢမ်ႃႇႁၢင််ႉ” ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ လွင််ႈသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်ၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈၶ ်ႉပ ်ႈ 

ႁဝ််းၵူႄ််းဝၢႄ််ႈႁ််ႈဢွၵႃ်ႇယၢႄ်ပတ်ႅ်ႈႁိူႄ််းၵယ်းႁဝ််းႄ ်ႉမႄ််းၵ ုင််ႉၵၢင််ႉႄ ႃႇၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ၶၢဝ််းတၢင််း 

တ ႃႇႁ တ ်ႈယူႃႇမ  ႃႇၵၵ ်ႈဢမ်ႃႇမ ်းႄမ။် လွင််ႈတၢင််းဢႄ်ၶဝ်မ ်းၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈ ႁ််ႈႁဝ််းၶ ်ႉတ ်ႈယူႃႇႄ ်ႉၵၵ ်ႈ  

ဢမ်ႃႇလၢတ််ႈ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉဢမ်ႃႇၵ ်း တ ်ႈယူႃႇမ  ႃႇတ ႃႇၵူႄ််းဝၢႄ််ႈၵတၶ ်ႉၵ  ႃႇယူႃႇႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ 

ဢမ်ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းသင်ပႄ်။ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ တ ႃႇၵတၶ ်ႉၵ  ႃႇယူႃႇတ ်ႈလ  ႄ ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ႁဝ််းၶ ်ႈဢမ်ႃႇႁူ်ႉ၊ 

သမ််ႉၵတလ ်ႈၶ ်ႉဢွၵ်ႃႇၽ  ်းၽ  ်းထႅင််ႈလူ်းၵွႄ်ႃႇ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈၵူႄ််းဝၢႄ််ႈၵ င်မူၵ င်မ ဝ ်ႉ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ မၢင်ၸ ူဝ််းပ ်ႈၶဝ််ႈမ ူင််းထ ်း၊ ၸ ူဝ််းႁဝ််းၶ ်ႈၵမ််ႈၽွင််ႈၼတ်ႉပ ်ႈၶဝ််ႈဝဵင််း၊ မၢင်ၵၵ ်ႉၵၵ ်ႈ 

မ ်းပ ်ႈႄွင််ႉႄ  ်းဝဵင််းၵသယူႃႇၸွမ််းပ ်ႈႄွင််ႉၶဝ်ၸူဝ််ႈၶၢဝ််း။ မၢင်ၵၵ ်ႉဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၵ  ႃႇတ ်ႈလ  ၵသ ပ ်ႈၵသ ်ႉ 

မူၵ််းဝ ်ႉႄ  ်းထ ႄူ်ႃႇပႅတ််ႈ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈၵပ ်းသ ုၵ််းမၢႄ််ႈႁႄ်ၺ ်းသမ််ႉ ၶဝ်ၺ ်းယ ုဝ််းတ ပႅတ််ႈတင််းႄမ် 

ၵၵ ်ႈမ ်း။ မႄ််းပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ႁုၵ််းႁ ်ႉႁၢဝ််ႈႁႅင််း ၼလ်ႈ ပႄဵ်ၶၢဝ််းယၢမ််းဢႄ်ယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၼတ်ႉၼတ်ႉ 

တွႄ််ႈတူဝ်ၶ ်ႈၼလ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းႁိူႄ််းၶ ်ႈမ ူဝ််ႈယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ်။ ပ ၵ််ႉသမ််ႉဝ ်ႈၶ ်ႈတ ုၵ််ႉၵၵ ်ႉလၵဵ််ႉယူႃႇ 

ၵသတ ်ႉၵၵ ်ႈ ႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶ ်ႈႄ ်ႉ ၶ ်ႈဢမ်ႃႇၸၢင််ႈလ ုမ််းလ ်ႈလွင််ႈဢႄ်ယၢမ််ႈပဵႄ်မ ်းႄ ်ႉၵသပၵွ််ႈ။  

ဝ ်းၵသႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ဝၢႄ််ႈဢွႄႃ်ႇဝၢႄ််ႈဢ တ််း ၵုႄ်ဢွႄ်ႃႇၵုႄဢ် တ််း ဢႄ်ႁၢင််ႈလ တ  ၼလ်ႈ 

ၵတ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇႁၢင််ႈလ ယဝ််ႉ ယွႄ််ႉသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်လ ်ႈယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်တၢင််းႁၢင််ႈလ  

ႄႄ််ႉပႅတ််ႈယဝ််ႉ။ တ ်ႈမ တွင််းဢႄ်ႁၢင််ႈလ ၶွင်ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈမုင််ႈမွင််းတ ႃႇၶဝ်ၵတႁ ၵ ႄ် 

လဵင််ႉတွင််ႉလ ်ႈလွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ႁ ၵ  ႃႇပႅတ််ႈ လူၺ််ႈႄမ််ႉမ ုဝ််းသ ုၵ််းမၢႄ််ႈမ ူဝ််ႈၽွင််း 

ၵၢႄ်ၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈၶ ်ႉဝၢႄ််ႈႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ဝ ်းႄႄ််ႉဢမ်ႃႇႁိုင်သင် ဝၢႄ််ႈဝဵင််းဢႄ်ႁၢင််ႈလ ဢွႄ်ႃႇႁဝ််း 
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ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ၵ  ႃႇတူၵ််းယူႃႇႄ  ်းမ ုဝ််းပ ူႄ််ႈၵသဢမ်ႃႇၵ ်း သ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်ယင််းမ ်းၽႄႅ်ၵၢႄ် 

ၵတသၢင််ႈၽ ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉဢႄ်ယ  ႃႇလူင်ထႅင််ႈလူ်းၵွႄ်ႃႇယဝ််ႉ။ သင်ဝ ်ႈၽ ႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇသၢင််ႈၶ ုႄ််ႈမ ်း 

ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းႄ ၸ ုင် လွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉမႄ််း ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈဝ ်ႈၵတပဵႄ်ဝၢႄ််ႈဢွႄ်ႃႇဝၢႄ််ႈဢ တ််း 

ၸွမ််းသၢပ်ႃႇႄမ််ႉၶူင််းၵူၺ််း၊ ဝၢႄ််ႈဝဵင််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းသၢပ်ႃႇႄမ််ႉပၢင်ၵၵ ်ႈ ၵတပ ်းၵ  ႃႇၸွမ််း 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ မ ူဝ််ႈႄ  ်းပ  2017 ႄ ်ႉ ၶ ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် ဢႄ် ၸုမ််း Weaving Bonds 

ၶဝ်ၸတ််းၶ ုႄ််ႈမ ်းၵသ ၶ ်ႈလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ် ၼလ်ႈ ဝူႄ််ႉလ ်ႈဝ ်ႈ ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉၸၢင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇသဝ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ

ဢႄ်သုၵ််ႉယုင််ႈၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ယင််းၸွ ်ႈႁ််ႈႁ တၢင််းဢွၵ်ႃႇ ၼလ်ႈ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ  

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈဝ ်ႈႁဝ််းလ ်ႈႁဵႄ််းႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််းၵၺူ််း 

ႁဝ််းလ ်ႈၵ  ႃႇလဵပ််ႈႁႄဵ််းပ ်းတၢင််းႄၵွ််ႈၵသ လ ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းႁူပ််ႉထူပ််းၵႄူ််းဝၢႄ််ႈ ၼလ်ႈ 

သၢင််ႈလွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၸမ်ၸ  ၵႄ်တင််းၵူႄ််းဝၢႄ််ႈပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶ ်ႈယင််းလ ်ႈ 

မ ုတ််ႈၵ ုဝ််းပ ်းဢူၺ််းၵၵ ်ႉႁဝ််းၶဝ ် ၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇဢႄလု်ၵ််ႉတၢင်ႃႇတ ်ႈတၢင်ႃႇမ ူင််းမ ်းပ ်းထႅင််ႈ 

မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵူႄ််းတၢင်ႃႇၼၸ်ႈမ ူင််းႄ  ်းမ ူင််းမၢႄ််ႈ(Burma)၊ ၵႄူ််းမ င်ူ်းၵမ်ီႊပူဝ်ီႊတ ီႊယ ီႊ(Cambodia)၊ 

ၵူႄ််းမ ူင််း ႄ ႃႇၵလႅႄ်ီႊ (Naga Land)၊ မ ူင််းဢ ႄ်ီႊတ ီႊယ ီႊ(India)၊ မ ူင််းဢ ႄ်ီႊတူဝ်ီႊႄ ီႊသ  ီႊ 

(Indonesia)၊ မ ူင််းလၢဝ််း(Laos)၊ မ င်ူ်းၵႄီႊၵပ ီႊလ်(Nepal)၊ မ ူင််းၾ လ ပ်ီႊပ ႄ်ီႊသ် (the Philippines)၊ 

ၼလ်ႈမ ူင််းဝဵတ်ီႊႄၢမ်ီႊ (Vietnam) ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈတၢင််း၊ 

ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉ၊ ပ ုႄ််းလင်၊ ငဝ််းလ ်းၵၢႄ်မ ူင််းၽ  မႄ််း ၼလ်ႈ ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််းဢႄ်ႁဝ််း 

ႁူပ််ႉၺ ်းဝ ်ႉယူႃႇႄႄ််ႉ ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉ လွင််ႈတၢင််းၶွင်ၽ  မႄ််းႄမ် 

ၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။ 

ဝ ်းၵသၶ ်ႈလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶွင်ၸုမ််း Weaving Bonds ယဝ််ႉ ၶ ်ႈလ ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််း 

ၶဝ််ႈၽ ုၵ််းၵၢႄ်ၶ ်ႈတ ်ႈႄ  ်းမုၵ််ႉၸမု််းႄ ်ႉထႅင််ႈၵသ လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉ လွင််ႈပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်၊ တူဝထ်ူပ််း၊ 

ၼလ်ႈ လ ်ႈႁပ််ႉတ ုဝ််ႉတၢင််းထႅင််ႈတင််းႄမ်ယူႃႇယဝ််ႉ။ တ ုဝ််ႉတၢင််းဢႄ်မ ်းၵ ်ႈၶႄ်ၵသပ ူႄ််ႈ 

ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ်ႄႄ််ႉၼတ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈလ ်ႈၵ  ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉၵူႄ််းႄုမ်ႃႇ 

ၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းႄ  ်း ၵဢီႊသ  ီႊ ၼပီႊသ ၾ ၵ်ီႊ ဢႄ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ “Asia Pacific Youth Exchange - APYE” 

ဢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းတ ်ႈဝဵင််းလူင်ၸ ုင််ႈထ ်း မ ူင််းၵွၵ်ႃႇ (ၵုင််းထဵပ််ႈ) မ ူဝ််ႈဝႄ််းထ ်ႉ 17−30 လ ူႄ် ၵ  ီႊလ ီႊ ပ  

2017 ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ တ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉပၢင်ႄ ်ႉ ၵတလ ်ႈသဵင််ႈၵ ်ႈမႄ််းၼလ်ႈ 

ၶ ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈၵမ််ႉထႅမ်ၽ ႃႇင ုႄ််းတွင််းတ ်ႈၸုမ််း Weaving Bonds ၼလ်ႈ ၸုမ််း Oxfam 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈ ပ ်းၸဵမ်ၵ ်ႈဢွၵ်ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း၊ ၵ ်ႈယ ုႄ််ႈဝ  တၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈ၊ 

ၵ ်ႈၵ ႄ်ယူႃႇၸူဝ််ႈၶၢဝ််းပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉႄႄ််ႉ ႁူမ််ႈၵႄယူ်ႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈ 

လ ်ႈၵ  ႃႇႁူမ််ႈပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉပွၵ််ႈႄႄ််ႉႄ ်ႉ ႁဵတ််းႁ််ႈၶ ်ႈလ ်ႈႁူပ််ႉထူပ််း ၼလ်ႈ မ ုတ််ႈၵ ုဝ််း 

ၵူႄ််းႄုမႃ်ႇတၢင်ႃႇတ ်ႈတၢင်ႃႇလႅႄ်ပ ်းထႅင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၶ ူဝ််းဝဵတ်ီႊႄၢမ်ီႊၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ 

ဢႄ်လုၵ််ႉတ ်ႈၸုမ််း Mekong Delta Youth ၼလ်ႈ လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ ် ၼလ်ႈ 

ပႄ်ႁ ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းႄႄ််ႉထႅင််ႈတင််းႄမ်ယဝ််ႉ။ ႄ  ်းပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈႄ ်ႉ မ ်းၵူႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၸွမ််းမွၵ််ႈ 170 ၵၵ ်ႉပ  ယူႃႇယဝ််ႉ။  လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶ ်ႈယင််းလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉပ ်းလွင််ႈ 
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လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်တႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈဝ ်ႈတၢင််းႁႄ်ထ ုင် 

ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းႄႄ််ႉလမ်ႃႇလွင််ႈၵ ်ႈႁိုဝ် ႄ ယဝ််ႉ။ 

ဝ ်းၵသၽ ုၵ််းၵၢႄ်ၸွမ််းၸုမ််း Weaving Bonds ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းယဝ််ႉ ႄ  ်းလ ူႄ် ႄူဝ်ီႊဝႅမ်ီႊပ ူဝ်ီႊ ပ  

2017 ႄႄ််ႉႄင်ႃႇၵဝ်ႃႇ ၶ ်ႈလ ်ႈၶဝ််ႈပဵႄ်ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်မ  ႃႇထႅင််ႈၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈႄ  ်းမုၵ််ႉၸုမ််းႄ ်ႉၶ ုႄ််းၵသ 

ၶ ်ႈဝူႄ််ႉဝ ်ႈၶ ်ႈၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်တၢင်ႃႇလွင််ႈထႅင််ႈတင််းႄမ် 

တ ႃႇၵတၸွ ်ႈလ ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ််ႉၶ ႄု််း။ ၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ ဢဵႄ်ႁႅင််းလွင််ႈၽွမ််ႉႁူမ််ႈ 

ႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵႄ်ႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈ မ ်းလွင််ႈၵတ််းယဵႄ် ႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇ 

မ ူင််းႄွႄ််းၶွင်ၶ ်ႈလ ်ႈယူႃႇ၊ ၼလ်ႈမုင််ႈမွင််းဝ ်ႈ ဝႄ််းႄ ုင််ႈမ ်း ႄ  ်းဝၢႄ််ႈမ ူင််းႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ််ႉ 

ၵတဢမ်ႃႇမ ်းပၢင်တ ုၵ််းသ ုၵ််းသ ူဝ်၊ ဢမ်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ၸ  ်ႉၵွင််ႈၵၢင်ႃႇ၊ ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈဢွၵ်ႃႇလ ူတ််ႈဢွၵ်ႃႇယၢင်၊ 

ဢမ်ႃႇလ ်ႈၾႄ်ႁ ်ႉထႅင််ႈ၊ ၼလ်ႈ ၵတဢမ်ႃႇမ ်းၽ  ထုၵ်ႃႇၶ ႃႇႄၵဵ််းတဵၵ််းတဵင်ႄ  ်းဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇမ ူင််းႄႄွ််း 

ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ မ ူႄ်ဢႄ်ၶ ်ႈယၢမ််ႈႁူပ််ႉမ ်းႄႄ််ႉထႅင််ႈယူႃႇ ႄ ယဝ််ႉ။  

ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ်ၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ပ ်ႈႄ ူဝ်ႄႄ််ႉယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉၸ ုင် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

ၶဝ်သ ုပ်ႃႇၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ထႅင််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ လူၺ််ႈၵၢႄ်လၢတ််ႈၼႄဝ ်ႈ သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းႄႄ််ႉပဵႄ်လွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်ဢဵႄ်ႁႅင််းယ  ႃႇဢႄ်ႄ ုင််ႈ တ ႃႇၵတလၢတ််ႈၼႄ လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇ၊ 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ ပဵႄ်သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ သ ုပ်ႃႇၵ  ႃႇထႅင််ႈႄ ်ႉ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵတလ ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဝ ်ႈ ၶဝ်ပွင်ႃႇၸ   လွင််ႈငမ််းယဵႄ် (ဢႄ်လ ) 

ႄႄ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်? ၼလ်ႈ လွင််ႈဝ ်ႈ လွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉ လမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇတူဝ်ၶဝ် ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ? ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် ႁ ဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်ႁ််ႈပဵႄ်ၵူ်ႈၵသ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်လွင််ႈဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ −  

1) သူယၢမ််ႈထူပ််းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈသင်ၽွင််ႈႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်သူ? 

2) သူႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈႄႄ််ႉ? 

3) ၸွင်ႃႇသူဝူႄ််ႉဝ ်ႈ တူဝ်ထူပ််းဢႄ်သူႁူပ််ႉမ ်းႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈပဵႄ်ႁႅင််းဢ ်းႁ််ႈသူႁဵတ််း 

ၵသၸ ူဝ််ႉၵသပ ူင် တွႄ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းသူ? 

4) ၸွင်ႃႇသူဝူႄ််ႉဝ ်ႈၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ႄႄ််ႉလမ်ႃႇလွင််ႈ? ယွႄ််ႉသင်? 

5) ၽႅႄ်ၵၢႄ်မ ူဝ််းႄ ်ႈသူမ ်းသင်လ လ ?  

ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်ၵူ်ႈယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇဢဝ်မွၵ််ႈ 3 - 4 ၸုမ််း 

တ ႃႇၵတမ ်းတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉ ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ၼလ်ႈ ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်။ သင်ဝ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉၸ ုင် 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶ ုႄ််းႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းလွင််ႈဝ ်ႈ ၵၢႄ်ပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၵမ ႁူမ််ႈမ ုဝ််း 

ႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵႄ်ၵသ ၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််းၵႄ် တ ႃႇႁ််ႈလ ်ႈမ ်းလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇ 
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ႄႄ််ႉ လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ (လွင််ႈႄ ်ႉ ႁဝ််းၸၢင််ႈၼတႃႇႁဵတ််းလ ်ႈတ ်ႈတူဝ်ႁဝ််းဢွႄ်တၢင််း 

ယဝ််ႉၸင်ႃႇလၢမ််းၸူ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ဢႄ်ၵ ၢင််ႈမ ်းလ ူဝ်ႄႄ််ႉ) ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

 

 

 

 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်တၢငႃ်ႇဢႄ် - ၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈလွင််ႈၽွမ််ႉႁူမ််ႈ 

ယ ူင််းဢၢႄ််း  

• တ ႃႇၵတလၢတ််ႈၼႄၵႄ်လွင််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ႁဝ််းၼလ်ႈမ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် ၶွင်ႁဝ််း 

ဢႄ်လ  ၽွင််ႈဢႄ်ပ ူႄ််ႈဢမ်ႃႇလ ်ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း။ 

• တ ႃႇၵတသွႄ်ႃႇတူၺ််းၶ ုႄ််းပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် ၵူႄ််းႄ ုင််ႈ 

ၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵပ််းတူဝ်ၵူႄ််းႁဝ််းႄႄ််ႉ ႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၼလ်ႈ 

ပဵႄ်မ ်းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််း။ 

• တ ႃႇၵတသွႄ်ႃႇတူၺ််းၶ ုႄ််းၽၢင်ႁၢင််ႈလွင််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈလွင််ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််း။ 

• တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းဝ ်ႈၵူႄ််းႁဝ််းႄ ်ႉ ၸၢင််ႈမ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈ ၵႄ်။ 

• တ ႃႇၵတၵမ််ႉထႅမ်ပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ဝ ်ႈ ၵူႄ််းႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄ ်ႉ ပဵႄ်ၵူႄ််းမ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ 

ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ၊  ၼလ်ႈ ႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉၸၢင််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ် တ ႃႇႁ််ႈမ ်း 

လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််း။ 

ပွငႃ်ႇၸ  ႄ ူဝလ်ငွ််ႈ ၽၢငႁ်ၢင််ႈၵ ုၵ််းတဝူ ် ဢႄ်ပဵႄ ် Mainstream ၼလ်ႈ Marginalized 

(ဢႄၵ်ူႄ််းၵမ််ႈႄမဝ် ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း ၼလ်ႈ ၽၢငႁ်ၢင််ႈၵ ုၵ််းတဝူ်ဢႄ်ပ ႄူ််ႈဢမႃ်ႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း) 

1) ႁ််ႈတႅမ််ႈႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းဝ ်ႉသွင်ၵၶ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ်ဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း (mainstream) 

ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ပ ူႄ််ႈဢမ်ႃႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း (marginalized)။ ဝ ်းႄႄ််ႉ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသွင်လွင််ႈႄ ်ႉႁင််းၵူၺ််းၶဝ်။ 

2) သပ််းလႅင််းၼႄပ ်းဝူႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် ဢႄ်ၵမ််ႈႄမ် ဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း 

(mainstream) ၼလ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ဢႄ်ပ ူႄ််ႈဢမ်ႃႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း (marginalized)။ 

 

တၢင််းလ ၵူ််ႈတၢငႃ်ႇဢႄ။်  

သင်ဝ ်ႈမ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပဵင််းၵပ ်းႄ ၸ ုင် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

သွႄ်ႃႇၵသ ႁဵတ််းပ ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ။ 
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ပ ူငတ်ၵႅ််ႈၵမ််ႈၽငွ််ႈ မ ႄူႄ်ငႃ်ႇ - 

ၽၢငႁ်ၢင််ႈၵ ၵု််းတဝူ ်
ဢႄၵ်ႄူ််းၵမ််ႈႄမဝ် ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း  

(Mainstream identity) 
ၸုမ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယ  ႃႇ 

သ ႃႇသႄ ႃႇဢႄ်မ ်းၵႄူ််းၵ ူဝ််းယမ်ႄမ် 
ၵူႄ််းႄ  ်းဝဵင််း 
ၵူႄ််းၸ ်း 

မ ်းၸ  ႁၵ််ႉၵူႄ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈ
မ ူႄ်ၵႄ် 

(ၵူႄ််းၸ ်းႁၵ််ႉၵူႄ််းယ င််း/ၵူႄ််းယ င််းႁ
ၵ််ႉၵူႄ််းၸ ်း) 

 
ၼလ်ႈ 

 
ၽၢငႁ်ၢင််ႈၵ ၵု််းတဝူ ်

ဢႄၵ်ႄူ််းၵမ််ႈႄမဢ်မႃ်ႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း 
 (Marginalized identity)  

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇ 
သ ႃႇသႄ ႃႇဢႄ်မ ်းၵႄူ််းၵ ူဝ််းယမ်ၼဢႃႇ 

ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈ 

ၵူႄ််းယ င််း 
LGBTQ 

(ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ၸ  ၶဝ်ပၵႅ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်တင််းၽၢင်
ႁၢင််ႈတူဝ်ၶ င််းၶဝ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸ ်းႁၵ််ႉၸ ်း၊ 

ယ င််းႁၵ််ႉယ င််း၊ ၼလ်ႈ 
ၵူႄ််းဢႄ်ႁၵ််ႉတင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်း 

ၸ ႃႇၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ) 
 

 

3) ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ပ ုတ်ႃႇၼႄလွင််ႈ 

လူင်ႃႇမွၵ်ႃႇ တၢင်တူဝ်ၵသ ၼႄပႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈဝ ်ႈ 

ၵူႄ််း ၵမ််ႈႄမ် ၶဝ်ဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇဝ ်ႉ 

ႄမ််ႉႄၵ််းႄ ူဝ်လွင််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် 

ၸ ူင််ႉႁိုဝ ်ၽွင််ႈ။ 

4) ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉပုတ််ႈၵႄ် 

လၢတ််ႈ လွင််ႈလူင်ႃႇမွၵ်ႃႇတၢင်တူဝ်ၶဝ် ၼႄ 

ပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ ၵမ််းၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ 

လၢတ််ႈၼႄ ပ ်းဝ ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ဢႄ်လ   

ၶွင်ၶဝ ် ဢႄ်ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ပ ူႄ််ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း 

ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ပ ူႄ််ႈဢမ်ႃႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း။ 

5) ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်သွႄ်ႃႇတူၺ််းၵသ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ဝ ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ၵူႄ််းႁဝ််း 

ႄႄ််ႉ ႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် ၵၵ ႃႇတင််ႈပဵႄ်မ ်း 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််း။ 

 

ပ ငူတ်ၵႅ််ႈ - 

ၵႄူ််းၸၢဝ််းၶ ဝူ််းၸ ဝူ််းယႃူႇၸမွ််းႄ ဝူလ်ွ   

“ၵူႄ််းလွ ” ႄ ်ႉပႄဵ်ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း 

ဢႄ်ဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ ၸ  ်ႉတ ႃႇႁွင််ႉ 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ် ယူႃႇၸွမ််းႄ ူဝ်လွ ။ 

ၵႄူ််းႁၢမ််းႁိူႄ််း   ၵႄူ််းၵမ််ႈၽွင််ႈႄႄ််ႉ 

ၵတၸၢင််ႈ ဝူႄ််ႉဝ ်ႈ ၵူႄ််းႁၢမ််းႁိူႄ််းၶဝ ်

ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇၵပ ်းၶ ုတ််းၵၢပ််ႈ ၼလ်ႈ 

“ဝူၺ်ႃႇႁင််ႈ” ။ 

ႄၢင််းယ င််းၸ ဝူ််းႁၢမ််းၸဝ််ႈၽဝူ ်

(ၼမ်ႈႁၢင််ႉ၊ ၼမ်ႈမ ်ႈ)     ၵႄူ််းၵမ််ႈၽင်ွ်ႈႄ ်ႉ 

ထၢင်ႃႇလဵၵ််ႉ ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းႁၢမ််း 

ၸဝ််ႈၽူဝ်ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ယင််းမ ်းလွင််ႈ 

ႁဵတ််းသၢင််ႈ ၵတ ႃႇႄၢင််း ယ င််းၸ ူဝ််းႁၢမ််း 

ၸဝ််ႈၽူဝ်ႄႄ််ႉ ပၵႅ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်တင််း 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵတ ႃႇပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။ 
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လွင််ႈႄၢင််းယ င််းၵၵ ်ႉဢႄ်မ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ်ဢမ်ႃႇဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််း 
လငွ််ႈသ ၵူ််ႈပ ႄု််းၶငွ်ၽီူႊၵသ ီႊ (Pu Sor’s Story) 

ၶ ်ႈၸ ုဝ််ႈ ၽူီႊၵသ ီႊ ၼလ်ႈၶ ်ႈလုၵ််ႉမ ူင််းထ ်းမ ်းၶ ်ႈ။ ယွႄ််ႉၵ ူတ်ႃႇမ ်းပႄဵ်ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းတင််းႄမ်ပ ်းၸဵမ်ၵႄူ််းႄ  ်းႁိူႄ််းၶ ်ႈ ဢမ်ႃႇတွႄ််ႉပႄ်ႁင်ႅ်းၸ  ၶ ်ႈၵသပွၵ််ႈ။ ၶ ်ႈၶ  ်ႈမ ်း 

ၸႄ််ႉပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ ၼလ်ႈ ၶ  ်ႈမ ်းႄ ်ႈၵၢႄ်ၵသဢႄဢ်ႄ်၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ လွင််ႈႄ ်ႉ 

မႄ််းယၢပ်ႃႇႄ ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇၶ ်ႈၵတလ ်ႈမ ်း ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈ ၶ ်ႈပဵႄ်ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ပဵႄ်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယၢင််း  

ၼလ်ႈ လ ်ႈၶၢမ်ႃႇလွင််ႈဢႄ်ပ ူႄ််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈမ ်း ယွႄ််ႉပဵႄ်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄႃ်ႇ။ 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇယ င််းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၶ ်ႈႄႄ််ႉ လ ်ႈႁပ််ႉတ ုဝ််ႉတၢင််းတ ႃႇၵတလ ်ႈႁပ််ႉ 

ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄႁ်ူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉ 

ၼဢႃႇႁႅင််းႄ ႃႇ။ မ ူဝ််ႈၶ ်ႈတ ုၵ််ႉၵၵ ်ႉလဵၵ််ႉႄႄ််ႉ ၶ ်ႈၵ ်ႉလ ်ႈင ႄ််းပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ 

ၵပ ်ႈၼမ်ႈၶ ်ႈလၢတ််ႈတ ႃႇၵသႃႇဝ ်ႈ ႁဝ််းၸ ူဝ််းပဵႄႄ်ၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈႁူဝႄ် ်ႈ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ဢႄ်ႁဝ််းၵ ်ႉလ ်ႈင ႄ််းယူႃႇၶ ူဝ််းၶ ူဝ််းယ  ်းယ  ်းၼတ်ႉပဵႄ်လွင််ႈဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ 

ထုၵ်ႃႇလ ၼတႃႇႄ ်ႈႁိူႄ််းၵသမ ်းလုၵ််ႈၼလ်ႈလုမ််းလ ်းႄ ်ႈႁိူႄ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႁ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

မ ်းယူႃႇလွင််ႈႄ ုင််ႈ ဢႄ်ဢမ်ႃႇလႅၵ််ႈလ ်ႈၵသပွၵ််ႈႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶ ်ႈႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈ ၼလ်ႈ 

ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၵႄူ််းႁဝ််း (လွင််ႈၵႄူ််းၸ ်းၵူႄ််းယ င််း)။ ၸွမ််းႄင်ႃႇသ ႃႇသႄ ႃႇဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈၵ ူဝ််းယမ် 

ၼလ်ႈ ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််းဢႄ်မ ်းမ ်းပၢႄ်သ ုပ်ႃႇပၢႄ်မ ်းႄႄ််ႉၵသ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၶ ်ႈ 

ႄႄ််ႉ လ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ ပဵႄၵ်ူႄ််းဢႄ်ဢူႄ််ႈဢွႄ်ႃႇလ ူဝ်ၵူႄ််းၸ ်း 

ႄ မ ်းယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၼတႃႇၸဵမ်မ ူဝ််ႈၶ ်ႈၵၵ ်ႉလဵၵ််ႉယဝ််ႉ ၶ ်ႈလ ်ႈင ႄ််းၵူႄ််းႄ  ်းပၵွ််ႉ 

ႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶ ်ႈ ၼလ်ႈ ၵပ ်ႈၼမ်ႈၶ ်ႈလၢတ််ႈဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇပဵႄ်ႁူဝႄ် ်ႈလ ်ႈ၊ ၵတ ်ႈႄင်ႃႇ 

ၵ ူတ်ႃႇမ ်းပဵႄႄ်ၢင််းယ င််းၵူၺ််းၵၵ ်ႈ ပဵႄ်ၵူႄ််းမ ်းဝူတ််ႈႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ပုႄ််ႈၽွႄ််းဢႄ်ပ ူႄ််ႈဝ ်ႉ 

ႄမ််ႉႄၵ််းဝ ်ႈ ထၵု်ႃႇလ ပဵႄႄ်ၢင််းယ င််းၵူၺ််းႁဵတ််းႄ ႄႄ််ႉ ပႄဵ်လွင််ႈၵၢႄ်လုမ််းလ ်းႄ ်ႈႁိူႄ််း၊ 

ၵၢႄ်ၼတႃႇႄ ်ႈႁိူႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄလု်မ််းလ ်းလုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵၺူ််းယဝ််ႉ။  

ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶ ်ႈႄႄ််ႉ ၶ ်ႈပႄဵ်ႄၢင််းယ င််းၵၵ ်ႉလဵဝ် ဢႄ်ၶ ႄု််ႈႁဵႄ််းယဝ််ႉၸႄ််ႉၸွမ် ၼလ်ႈ 

ၶ ်ႈၵၵ ်ႈင ႄ််းမွင်ၸ  ႄ ႃႇ တွႄ််ႈတ ႃႇ ပ ်ႈႄၢင််းၼလ်ႈႄွင််ႉယ င််းၶ ်ႈ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း ႄၢင််းယ င််းတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ်ႈၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််းႄႄ််ႉ။ လ ်ႈဝ ်ႈၶ ်ႈႄ ်ႉၵၢမႃ်ႇလ ၵတ်ႉ ယွႄ််ႉဝ ်ႈ ၶ ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉင ုႄ််း 

ၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််းတ ်ႈမုၵ််ႉၸမု််း ၸုမ််းႄ ုင််ႈႄ  ်းမ ူင််းထ ်း ၼတႃႇၸဵမ်မ ူဝ််ႈၶ ်ႈတ ုၵ််ႉၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််းဝ ်ႉ 

ၸႄ််ႉသုင် ၵတ ႃႇထ ုင်ၶ ်ႈၵပ ်းယဝ််ႉၸႄ််ႉၸွမ်ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉလွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄ ်ႉၼလ်ႈ 

ႁဵတ််းႁ််ႈၶ ်ႈၶ  ်ႈႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈႄမ််ႉၵတ််ႉဢွႄႁ်ူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း ပႄ်ၵူႄ််း 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶ ်ႈၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။ ၶ ်ႈၶ  ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈငဝ််းလ ်းဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇယၢမ််းလဵဝ်ႄ ်ႉ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 

ၶ ်ႈဢမ်ႃႇႁူ်ႉဝ ်ႈၵတလ ်ႈၼတႃႇႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် ၼလ်ႈ ၶ ်ႈၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းသင်လ ်ႈၽွင််ႈ။ လွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉ 

ႄ ်ႉ ၶမ်ယူႃႇႄ  ်းၸ  ၶ ်ႈမ ်းတ ႃႇၵသႃႇ ၵတ ႃႇထ ုင်ၶ ်ႈၵပ ်းလ ်ႈႁူပ််ႉၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ႄ  ်းၸုမ််း WBAB ၼလ်ႈ 

လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၸွမ််းၶဝ်မ ူဝ််ႈပ  2015။ ဝ ်းၵသၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶွင်ၸုမ််း WBAB ယဝ််ႉ 

ယၢမ််းလဵဝ်ၶ ်ႈၵၵ ်ႈမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ႄမ််ႉၵတ််ႉတူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပဵင််းၵပ ်းတ ႃႇၵတၶဝ််ႈႁူမ််ႈတူင််ႉႄ ုင်

ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ႄ  ်းတွႄ််ႈႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢွႄႁ်ူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၶ ်ႈမ ်းယဝ််ႉ။ 
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ႁူဝၵ်ၶ ်ႈတ ႃႇဢပုႃ်ႇႁူမ််ႈၸမွ််းၵႄပဵ်ႄၸ်မု််း 

ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ပဵႄ် 4 ၸုမ််း တ ႃႇၵတဢုပ်ႃႇၵႄ် လွင််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် ဢႄ်ပႄ် 

ဝ ်ႉႄ ်ႉ။   

• ႁ််ႈဢုပ်ႃႇၵုမ်လွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉလ လ ဢႄ်ၶွင်ၽူီႊၵသ ီႊ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈဢႄ်ၵ ုၵ််းတူဝ် 

မႄ််းႄၢင််း။ 

• ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်လ ်ႈထၢင်ႃႇလဵၵ််ႉႄ ူဝ်ၵူႄ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယၢင််း 

ၶဝ်? 

• ၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈထုင််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင် ၽူီႊၵသ ီႊ မ ်းဝ ်ႉႄႄ််ႉ ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈ 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇယ င််းၶဝ်ဢမ်ႃႇလ ်ႈၶ ုႄ််ႈႁူင််းႁဵႄ််း? 

• ၽူီႊၵသ ီႊမ ်းလွင််ႈၶတ််းၸ  ၸ ူင််ႉႁိုဝ်တ ႃႇႁ််ႈလ ်ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၶွင်မႄ််းႄၢင််းမ ်း? 

• ႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈႄႄ််ႉ ၸွင်ႃႇသူဝူႄ််ႉဝ ်ႈ ၽူီႊၵသ ီႊၵတၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈပ ်းဝူႄ််ႉ ၵူႄ််း 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်မႄ််းႄၢင််းလ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႄၢင််းယ င််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းမႄ််းႄၢင််း? 

• ဢ င်ႄ ူဝ်လွင််ႈပ ုႄ််းတူဝ်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉႄ ်ႉ သူဝူႄ််ႉဝ ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ၵူႄ််းႁဝ််းႄႄ််ႉ 

ပဵႄ်မ ်းၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈထုင််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ? 

တႄွ််ႈၽ ၵု််းၽႄွ််ႉၸမွ််းၵႄပ်ဵႄ်ၸမု််း 

ႁ််ႈႄပ််ႉဢွၵ်ႃႇသဵင်ၵသၸႅၵ်ႃႇၼၽႁဵတ််းသွင်ၸုမ််းယ  ႃႇယ  ႃႇ။ 

ၸုမ််း 1။   ။ ႁ််ႈဝူႄ််ႉတူၺ််းလွင််ႈ ‘ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယ  ႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၶဝ်’ 

ၼလ်ႈ 

ၸုမ််း 2။   ။ ႁ််ႈဝူႄ််ႉတူၺ််းလွင််ႈ ‘ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်’ 

 

ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈတင််းသွင်ၸုမ််းဢုပ်ႃႇၵႄ်ဝ ်ႈ ႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ႁဝ််းယၢမ််းလဵဝ်ႄ ်ႉ ႁဝ််းၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

တ ႃႇၵၵ ႃႇသၢင််ႈလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵႄ် ၼလ်ႈ လွင််ႈၵမ ႄပ််ႉယမ်ၵႄ်ႁ််ႈၵပ ်းလ မ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ။ 

ႁဝ််းၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵမ််ႉထႅမ်ၵႄ် ၼလ်ႈ ၵမ််ႉႁႅင််းႁ််ႈႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် 

ဢမ်ႃႇဝ ်ႈႁဝ််းၵတပဵႄ်ၵူႄ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းလ   မ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ? ဝ ်းၵသတင််း 

သွင်ၸုမ််းဢုပ်ႃႇၵႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်သူင်ႃႇၽူ်ႈတၢင်တူဝ်ၸုမ််းၽ  မႄ််း မ ်းတၢင်ႃႇလၢတ််ႈ 

ပ ်းဝူႄ််ႉၶဝ်ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႄ  ်းႁွင််ႈ။  

 



   

 

 

 

  
 55 

 

ႁ််ႈၶဝ်ႄပ််ႉဢွၵ်ႃႇသဵင်ထႅင််ႈၵမ််းႄ ုင််ႈၵသ ၸႅၵ်ႃႇႁဵတ််းၸုမ််းမ  ႃႇထႅင််ႈသွင်ၸုမ််း။ 

ၸုမ််း 1 ။  ။ ႁ််ႈဝူႄ််ႉလွင််ႈ ‘ႄၢင််းယ င််း’ 

ၼလ်ႈ 

ၸုမ််း 2 ။  ။ ႁ််ႈဝူႄ််ႉလွင််ႈ ‘ၵူႄ််းၸ ်း’ 

ၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈထုင််းသူမ ်းဝ ်ႉႄႄ််ႉ ၵူႄ််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်းႄႄ််ႉ မ ်းပုႄ််ႈၽွႄ််း၊ 

လွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်၊ တၢင််းမုင််ႈမွင််း၊ ၽၢင်ႁၢင််ႈ၊ ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ််ႉ ၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်း ၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

ဝ ်းၵသတင််းသွင်ၸုမ််းဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ််ႉ ႁ််ႈၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၽူ်ႈတၢင်တူဝ်ၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ််ႉ ဢွၵ်ႃႇမ ်း 

တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ႃႇဢုပ်ႃႇၵႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉ ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။  

လွင််ႈတင််းမူတ််းတင််းသဵင််ႈႄ ်ႉ (ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ် ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းၼလ်ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း) ႄႄ််ႉ 

ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ၊ လွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽ၊ ၼလ်ႈလွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၽဵင်ႃႇပဵင််းတတ ်း။ ၵပ ်းတူၺ််းၼတ်ႉ 

မ ူႄ်ႁၢင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉႁဝ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈလွင််ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််းႄ ်ႉပဵႄ်လွင််ႈ

ဢႄ်ပဵႄ်မ ်းႁင််းၵူၺ််း၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈလွင််ႈၵတ်ႉမႄ််း ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၸ ူင််ႉႄႄ် မႄ််းပဵႄ်မ ်းယွႄ််ႉ 

တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႁဝ််းသွႄ်မ ်းၸ ူင််ႉႄႄ်။ ႁဝ််းသမ််ႉၶ  ်ႈႁ််ႈတူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇသဝ််းႄႄ််ႉ ပဵႄ် 

ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ? 

ႁူဝ်ႁုပ််ႈတ ႃႇဝႄ််းမ ဝူ််ႈႄ ်ႉ။ ။ ဝ ်းၵသႁဵႄ််းႁူ်ႉၸမွ််းၵႄမ် ်းတင််းဝႄ််းယဝ််ႉ ၽ်ူႈပႄ်ပၢငသ်ွႄ ်

ထုၵႃ်ႇလ ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သႄွ်ၶဝ် ပႄတ်ၢင််းႁႄထ် ငု် ၼလ်ႈ လငွ််ႈႄ  ်းၸ  ၶဝ ်

ပဵႄ်ၸ ငူ််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပၢငသ်ွႄဝ်ႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉ။ 

• ၸွင်ႃႇႁူဝ်ၵၶ ်ႈၼလ်ႈလွင််ႈတၢင််း ဢႄ်သွႄ်ႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉႄႄ််ႉ ႄမ်ႁႅင််းတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ်?  

• ၸွင်ႃႇႁူဝ်ၵၶ ်ႈၼလ်ႈလွင််ႈတၢင််း ဢႄ်သွႄ်ႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉႄႄ််ႉ ႄမ်ႁႅင််းတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ်? 

မ ်းတွႄ််ႈလ  ၽွင််ႈ ဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်လႅၵ််ႈလ ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈ 

ၵၢႄ်ႁဵႄ််းၵၢႄ်သွႄ်တွႄ််ႈဢႄ်ၵတထ ုင်မ ်း ၶႅမ််ႉတ ူဝ််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇထႅင််ႈ? 

ပ  ်ႉတူၺ််းၸမွ််း။ ။ ယွႄ််ႉၵတမ ်းၽူ်ႈၶဝ််ႈၵမ််ႈၽွင််ႈပ ႃႇၽွမ််ႉတ ႃႇႁတ််းလၢတ််ႈၼႄပ ူႄ််ႈတင််းႁွင််ႈၼလ်ႈ 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ႁၢင််ႈႁႅႄ််းၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇဢႄ်ႄ ုင််ႈၵသ ဢဝပ် ်ႉဝ ်ႉတ ်ႈၽ ။ ဝ ်းၵသ ႁဵတ််းတွႄ််ႈ 

ၵၢႄ်သွႄ်ဝႄ််းႄႄ််ႉယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉႄ ၸ ုင် ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်တႅမ််ႈတၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶဝ် ႄ ူဝ်ၼၸ်ႈ 

မ တွင််းဢႄ်လဵၵ််ႉလဵၵ််ႉႄႄ််ႉ လူၺ််ႈဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇသ  ႃႇၸ ုဝ််ႈၶဝ်ၵသ ဢဝ်ၵ  ႃႇပ ်ႉသ  ႃႇႄ  ်းမၢင်ၼၸ်ႈယ  ႃႇ 

ဢႄ်ပ ်ႉၵ ုၵ််းၽ ဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ 
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သင်ဝ ်ႈမ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းႄ ၸ ုင် ဝ ်းၵသၵၢႄ်ႁဵႄ််းယဝ််ႉႄ  ်းဝႄ််းႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢင်ႄ  ၸဝ််ႉ 

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇပၢင်သွႄ်မ  ႃႇထႅင််ႈႄ  ်းဝႄ််းဢႄ်ၵတထ ုင်မ ်း ႁ််ႈၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ႁၢင််ႈႁႄႅ််းပ ်း တွႄ််ႈၵၢႄ်ႄင််ႈသမ ႃႇထ ၊ တွႄ််ႈၵၢႄ်လဵႄ််ႈယူဝ်ီႊၵ(yoga)၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

တွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်တၢင်ႃႇဢႄ် တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လ ်ႈလ ုဝ််ႈႁိူဝ််ႉလ ုဝ််ႈၸ   ၼလ်ႈ 

မ ်းလွင််ႈယူႃႇင ်ႈလူမ်ၸ  ။ လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ၸၢင််ႈပဵႄ်လွၵ််းလ ်းဢႄ်လ ဢႄ်ႄ ုင််ႈ 

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇပၢင်သွႄ်မ  ႃႇထႅင််ႈဝႄ််းႄ ုင််ႈ တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းယူႃႇႁူမ််ႈၵႄ်ၵသ 

ပွ ႃႇဝၢင််းလွင််ႈသုၵ််ႉၸ   ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ်ႈလ ုဝ််ႈႁိူဝ််ႉလ ုဝ််ႈၸ   ဝ ်းၵသၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်မ ်းတင််းဝႄ််း 

ယဝ််ႉ။ 

  

ၵၶ ်ႈၽ မူ််ႉထမႅ ်

သင်ဝ ်ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ဢမ်ႃႇၵပ ်းမ ်းပ ုႄ််ႉႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄႄ်င််ႈ 

သမ ႃႇထ ၊ ၵၢႄ်လဵႄ််ႈယူဝ်ီႊၵ (yoga) ဢမ်ႃႇႄႄ် တွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်တၢင်ႃႇဢႄ် 

တ ႃႇလွင််ႈပ ်းယူႃႇလ ၸ  ၼလ်ႈတူဝ်ၶ င််းႄ ၸ ုင် ၸၢင််ႈၶဝ််ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းလွၵ််းလ ်းမႄ််း ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ႄ  ်းငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ:  

• ၵၢႄလဵ်ႄ််ႈယဝူီ်ႊၵတ ႃႇပ ်းယႃူႇလ တဝူၸ်  ၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇ (10 မ ႄ တ််ႉ) - 

https://youtu.be/VpW33Celubg 

• ၵၢႄႄ်င််ႈသမ ႃႇထ တ ႃႇၶၢဝ််းယၢမ််း 5 မ ႄ တ််ႉ (သဵင်ႄၢင််းယ င််း) လွင််ႈမႄ််ႈၵ ုမ််း ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ႁႄဵ််းႁူ်ႉပ ူင်ပ ုႄ််ႉၶၢမ်ႃႇႄ  ်းၽင်ွ်းယၢမ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇမႄ််ႈၵ ုမ််း -

https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;  

• ၵၢႄႄ်င််ႈသမ ႃႇထ တ ႃႇၶၢဝ််းယၢမ််း 5 မ ႄ တ််ႉ (သဵင်ၵူႄ််းၸ ်း) - 

https://youtu.be/inpok4MKVLM 

https://youtu.be/VpW33Celubg
https://youtu.be/0ro8Eg3LtC4;
https://youtu.be/inpok4MKVLM


   

 

 

 

  
 57 

 

တွႄ််ႈ (2)  

ၵူႄ််း၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ 
ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် 

ႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄသ်ွႄဢ်ႄႄ် ်ႉ ၵတပဵႄ်ႁူဝ်ႁုပ််ႈၶွင် လွင််ႈဢႄၵ်ွင််ႉၵ ႃႇၵႄ် 

ႄ  ်းၼၵ်ႈ ၵႄူ််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။ ႁဝ််းၵတမ ်းလဵပ််ႈႁဵႄ််းတၺူ််း 

လွင််ႈလမႃ်ႇလွင််ႈၶွငသ်ၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ဢႄမ် ်းၵတ ႃႇၵူႄ််းႁဝ််း ၼလ်ႈ 

ၵတမ ်းၽႄွ််းတုမ််ႉယႄွ််ႈသင်ၽငွ််ႈ သင်ဝ ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ၸဵမ်ဢဝတ်ူဝ်သတ််း၊ တႄူ််ႈမ ်ႉတႄူ််ႈတၵွ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ 

ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ်ဢႄမ် ်းၵ ်ႈၶႄႄ်ႄ််ႉ လုၵွ ပႅတ််ႈ။ 

“ 



   

 

 

 

  
 58 

 

ၵၢႄတ်ူင််ႉႄ ုငႄ်  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်သႄွ် 

ဢႄႄ် ်ႉ ၵတႁတဵ််းႁ််ႈႁဝ််းလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉ 

လွင််ႈငဝ််းလ ်းဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းတူငႃ်ႇဝူင််း 

ၽ  မႄ််း ၸွမ််းၵႄၵ်သၼလ်ႈ ႁဝ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉ 

ၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်တငူ််ႉႄ ငု် တ ႃႇၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ် ၶွင်ႁဝ််း။ 

ဝ ်းၵသၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉ 

လွင််ႈဢႄ်ပႄဵ်ယႃူႇမ ်းယူႃႇ ႄ  ်းၸႄ််ႉ 

ငဝ််ႈႁၢၵ််ႈမႄ််းတ ်ႈဢၺူ််းၵၵ ်ႉၶွငၶ်ဝ်ယဝ််ႉ 

ၶဝ်ၵတမ ်းလွင််ႈပွငႃ်ႇၸ   ႄ ဝ်ူၵႄႄ်မမ် ်း 

ၵသၼလ်ႈ ၵတႁႄဵ််းႁူ်ႉ ပ ်းလွၵ််းလ ်း 

ၵၢႄ်ႁူမ််ႈမ ုဝ််းၵႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈ ၸွမ််းတူင်ႃႇ 

ဝူင််းၶွငၶ်ဝ်ၵသ ႁ လ ်းၵမ််ႉထႅမ် ပ ုႄၼ်ၽ်ႈ 

ၵၶ ်ႈမႄု််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ၵၢႄၼ်ႁ်ႉၵင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ်ၶငွ်ၶဝ် ပ ်းၸွမ််း 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

  

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု(်2.1) - 

သပူငွႃ်ႇၸ  လငွ််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ် ၼလ်ႈ 

ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွႄ်ႄ််ႉ ၸ ငူ််ႉႁိုဝ?်? 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်  

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း  

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(2.2)  - ပငွႃ်ႇၸ  လငွ််ႈ 

ၵၶ ်ႈယ ငူ််းဢၢႄ််းၵၢႄပ်ၵူ််းပငွဢ်ႄမ်ႄ််ႈၵ မု််း 

ၶၢဝ််းယၢဝ််း  

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(2.3) - ႄငလ် ႄၼ်မ်ႈမ ငူ််းႁဝ််း 

တ ၵု််ႉမၵွႃ်ႇလၢတ််ႈသငႁ်ဝ််းယႃူႇ? 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(2.4) -  သႄုႃ်ႇလ ်ႈသႄုႃ်ႇပဵႄ ်

ၽ ႃႇသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄႄ်  ်းပတွ််းတႄွ််ႈႁဝ််း

ပဵႄႁ်ိုဝဝ် ်ႉ? 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(2.5) - သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်

ႄ  ်းတငူႃ်ႇဝငူ််းၵဝၶ် ်ႈ  

လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵႄူ််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််းၸွမ််းႄင်ႃႇ

သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵႄူ််းမ ်းဝ ်ႉ 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(2.6) − ၵၢႄထ်တ််းထငွတ်ၺူ််း 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်(2.1) - 
သူပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် 
ႄႄ််ႉ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်?2  

 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• တႅမ််ႈဝ ်ႈ “သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” ၼလ်ႈ “ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်” ဝ ်ႉႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််း 

ၽ ႃႇလ  ၽ ႃႇႄႄ််ႉၵသ ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ၵူ်ႈၵၵ ်ႉပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််း 

ပဵႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉလ လ ။   

• ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉမ ်းတ ်ႈပႅႄ််ႈပုႄ််းၵသ တႅမ််ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းႄ ုင််ႈၵၶ ်ႈ 

ဢႄ်ၶဝ်ဝူႄ််ႉလ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ “သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” ၼလ်ႈ “ၵၢႄ်ပၵူ််းပငွ်”။ 

1) ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ သပ််းလႅင််းႁူဝ်ယွ ်ႈ 

ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈဝ ်ႉႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းႄႄ််ႉ ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။  

2) ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ််ႉယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၶ ုႄ််းႁုပ််ႈပႄ်တ ်ႈပွင်ႃႇ 

ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းသွင်ၵၶ ်ႈႄ ်ႉ ၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ −   

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်(Environment) 

ၵၶ ်ႈႄ ်ႉပွင်ႃႇဝ ်ႈ ၵူ်ႈၸ ူဝ််ႉၵူ်ႈပ ူင်ဢႄ်မ ်းယူႃႇၸွမ််းႁ မ််းႁွမ််းႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၵတပဵႄ် ၵူႄ််း၊ တူဝ်သတ််း၊ ဢမ်ႃႇႄႄ ်

တူႄ််ႈၵူ်ႈၸ ူဝ််းၸ ူဝ််း လ ်ႈပ ုင််ႈဢ င်ယူႃႇသဝ််းဝ ်ႉ။ တွႄ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းၵမ််ႈၽွင််ႈၼတ်ႉ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ 

“သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” ႄႄ််ႉ ပွင်ႃႇၸ  လ ်ႈင ်ႈင ်ႈဝ ်ႈ မႄ််းပဵႄ် “သၽ ႃႇဝ” ႄ ၵသ ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝ ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းႁဝ််းႄ ်ႉ ယူႃႇဝ ်ႉႁင််းၽ  ႁင််းမႄ််းဢမ်ႃႇၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ တ ႃႇၵူႄ််းတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉၼတ်ႉ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ 

 
2 ၵၶ ်ႈမုႄ််းၵမ််ႈၽွင််ႈႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄသွ်ႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ လ ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢဝ်ႄ  ်းပပ််ႉ “Community Action Guide: What is 

development?” ဢႄ် ၶူင််းၵၢႄ် International Accountability ၶဝ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇဝ ်ႉ။ သ ုပ်ႃႇလူထႅင််ႈလ ်ႈတ ်ႈ https://bit.ly/2HwLG1P       

 
30 မ ႄ တ််ႉ 

 
တ ႃႇၵတႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ 
ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်။ 

 
ပႅႄ််ႈပုႄ််း (သင်ဢမ်ႃႇမ ်းပႅႄ််ႈပုႄ််းႁ််ႈၸ  ်ႉၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ)၊ 
ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း(သ ဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ သ သွမ်ႃႇ− သ လႅင်) 

https://bit.ly/2HwLG1P
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“သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” ႄ ႄႄ််ႉ ႁူမ််ႈပ ်းတင််း လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၶွင်ၵူႄ််းႁဝ််း ပ ်းၸဵမ ်

ဢွင််ႈတ ်ႈၵၢႄ်ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈ ၼလ်ႈ ဢွင််ႈတ ်ႈလဵင််ႉတူဝ်သတ််း ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ပႄဵ်ဝ ်ႉတွႄ််ႈႄ ုင််ႈ 

ၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉႄႄ််ႉၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ  “သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” 

ႄ ႄႄ််ႉ ႁူမ််ႈပ ်းဝ ်ႉ တ ်ႈလ ႄ်ၽၵု်ႃႇသွမ််ႈ၊ ဢွင််ႈတ ်ႈလဵင််ႉတူဝ်သတ််း၊ ၼမ်ႈႄမ််ႉ၊ ႁူၺ််ႈလွ ၊      ပ ႃႇထ ႄူ်ႃႇပ ႃႇမ ်ႉ၊ 

ၼလ်ႈတူဝ်သတ််းတင််းလ  ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်” 

ဢႄ်ဝ ်ႈႄ ်ႉ ၵ ်ႉၵ ်ႉလ ်ႈၸ  ်ႉႁူမ််ႈၵႄ်ၸွမ််း ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “ecosystem” ဢႄ်ပွင်ႃႇဝ ်ႈ လွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ ်

ၶွင်တူဝ်မ ်းၸ   ၼလ်ႈ ၵူ်ႈၸ ူဝ််ႉၵူ်ႈပ ူင် ဢႄ်မ ်းယူႃႇၸွမ််းႁ မ််းႁွမ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွ ်(Development) 

ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွဢ်ႄဝ် ်ႈႄ ်ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ ၶၵ််ႉတွႄ််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇ၊ 

လွင််ႈၶ ုႄ််ႈသၢင််ႉၶ ုႄ််ႈသုင်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢႄ်လ မ ်း ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉၼတ်ႉ ပဵႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတပၵူ််းပွင် ႁ််ႈၸၢတ််ႈပၢႄၵ်ူႄ််းမ ူင််း 

ႄႄ််ႉ ၶႅမ််ႉလ တ ူဝ််းတွႄ််းမ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇၵသ ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ ် ႁဵတ််းႁ််ႈၵူႄ််းမ င်ူ်း 

မ ်းင ုႄ််းၶဝ််ႈ ၼလ်ႈ မ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ်ႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ်ႈယ ်ႉသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႁဝ််းလူ်ႉလႅဝ်။  

ႄင်ႃႇဢႄ်သူႁူ်ႉႁႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉယဝ််ႉ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်” ႄႄ််ႉ 

မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇထႅင််ႈလ မဵဝ််း။ လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ႁ တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင်ပ ဝူႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင် ႄ ်ႉ 

မ ်းႄမ်ပဵင််းၵႄ်တင််း တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ဢႄ်မ ်းယူႃႇၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈပွင်ႃႇၸ   

ႄ ူဝ်တ ်ႈပွင်ႃႇၵ ၢမ််းၵၶ ်ႈႄ ်ႉ လုၵ််ႉမ ်းလ တ ်ႈလ တၢင််း ဢ င်ႄ ူဝ် လွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ၶွင်ၵူႄ််းႁဝ််း၊ 

လွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််းဢွႄ်တၢင််းပ ူႄ််ႈ၊ ၼလ်ႈလွင််ႈယ ူင််းမ ၶွင်ၶဝ်ႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ 

ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

ၵပ ်းမ ်းတူၺ််းႄ  ်းတွႄ််ႈၶွင် ၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ၊ ၵုမ်ီႊပႄ ီႊ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵယ်းင ုႄ််း တ ႃႇၵၢႄ ်

ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉသမ််ႉ ၶဝ်ၵတၵ ်ႉၵ ်ႉသွႄ်ႃႇဝ ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ယ  ႃႇလူင် (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၶူႄ်တၢင််း၊ 

ၵၢႄ်ၶုတ််းၼႁ်ႈ၊ ၽ တ ႃႇႁဵတ််းဢွၵႃ်ႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁိူႄ််းတ ူၵ််ႈဢုတ်ႃႇလူင်ဢႄ်ၶ ုတ််းၵၢပ််ႈ 

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ) ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ထၵု်ႃႇလ လ ်ႈႁဵတ််း တွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းၽ  မႄ််း 

ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၶဝ်ၵ ်ႉႁွင််ႉ “ၽႅႄၵ်ၢႄ် ၵၢႄပ်ၵူ််းပွင်” ၶွင်ၶဝ် ႄ ်ႉဝ ်ႈ 

“ၶူင််းၵၢႄ်တ ႃႇၵၢႄပ်ူၵ််းပွင်” ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

ၵူၺ််းၵ ်ႈ ၸွင်ႃႇၶူင််းၵၢႄ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ မ ်းၽွႄ််းလ ၵတ ႃႇၵႄူ််းမ ူင််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ ်

ၶွင်ႁဝ််းၼတ်ႉၼတ်ႉယူႃႇႁ ်ႉ? ၽ  သမ််ႉလ ်ႈႁပ််ႉၽွႄ််းလ တ ်ႈၶူင််းၵၢႄ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵတ်ႉၵတ်ႉ၊ ၼလ်ႈ 

ၽ  ထုၵ်ႃႇလ ပႄဵ်ၵၵ ်ႉတႅပ််းတတ််းဝ ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်ၼလ်ႈၵပ ႃႇလသ ႃႇ (လၵ််းႄမ််း) ၸ ူဝ််းလ   

ၵတမ ်းၽွႄ််းလ သုတ််းတွႄ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႄႄ််ႉၼလ်ႈၸ င်ု်ႈမ ူင််းႁဝ််းႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ? 

ၽ  သမ််ႉၵတမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈဝ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်တၢင်ႃႇယွႄ််းႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉ ပႄဵ် 

“ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်” ႄ ? သင်ဝ ်ႈသူၶတ််းၶ ၢင်ဢမ်ႃႇႁႄ်လ ၸွမ််း ၶူင််းၵၢႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽႅႄ်ၵၢႄ ်
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ဢႄ်တၢင်ႃႇယွႄ််းႁဵတ််းသၢင််ႈဝ ်ႉယူႃႇႄႄ််ႉသမ််ႉၵတပဵႄ်သင်မ ်း? ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ တ ႃႇၵတႁ  

လွၵ််းလ ်းတၢင််းလ ူၵ််ႈတၢင်ႃႇဢႄ် ဢႄ်ၵတၵမ််ႉထႅမ်ပႄႁ်ႅင််း ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်သူ 

ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်သူၶ  ်ႈႁ််ႈမႄ််းပဵႄ်မ ်းႄႄ််ႉ သူၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်?  

တ ႃႇၵတတွပ်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ မႄ််းၸၢင််ႈယၢပ်ႃႇဝ ်ႉယူႃႇ။ ၸွမ််းဢွင််ႈတ ်ႈမၢင်တ ်ႈႄႄ််ႉ 

သူၵတဢမ်ႃႇၸၢင််ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ႄ ်ႉလ ်ႈလွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််း ယွႄ််ႉမ ်းပ ူင်ၼႁ်ႉႁၢမ််ႈဝ ်ႉ။ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ တ ႃႇႁ််ႈၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄႄ််ႉမႅႄ််ႈၸွမ််းတၢင််းလူဝႃ်ႇၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈႄ ႄႄ််ႉ 

တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ တၵ််းၵတလ ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််း ႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်တမ််းဝၢင််း 

ၽႅႄ်ၵၢႄ်ပ ်းၸွမ််း - ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၼလ်ႈဝ ်ႈ မ ်းမုၵ််ႉၸုမ််းၸ ူဝ််းမ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇ ႄႄ််ႉၵူၺ််း။  

ၵၶ ်ႈမႄု််းဢႄလ်မႃ်ႇလငွ််ႈ  

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄ ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ ပႄဵ်ၶၵ််ႉတွႄ််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ ဢႄ်ၵူႄ််းမ င်ူ်း ၼလ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

မ ်းသုႄ်ႃႇတ ႃႇၵတလ ်ႈၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇတ ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်ဝ ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉၵတပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ ်

တွႄ််ႈတ ႃႇၸ ူဝ််းႁဝ််းႁ ်း? ႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ ပႄ် 

တ ုဝ််ႉတၢင််းႁ််ႈၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇလ ်ႈႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈလ ႄ်ဢႄ်ၶဝ်ႁၵ််ႉႄႄ််ႉ လူၺ််ႈမ ်းၵုင်ႃႇမ ်းမုႄ ်

ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

 

 

 

 

 

တၢင််းလ ၵူ််ႈတၢငႃ်ႇဢႄ ်

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵတပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈဝ ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉ 

ၵွင််ႉၵ ႃႇ ၵႄ်တင််းသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ႄ ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ ်

ဢမ်ႃႇႄႄ် ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၼႄပႄ်ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် ‘Development is human 

right’ ဢႄၸ်ုမ််း UN Human Rights ၶဝ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇဝ ်ႉ၊ တူၺ််းလ ်ႈတ ်ႈႄ ်ႈ −  

https://youtu.be/pdKfypBTtdI 

https://youtu.be/pdKfypBTtdI
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ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွငၵ်ၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄမ်ႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း (SDGS)တ ႃႇ 17 ၵၶ ်ႈ 
 
ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (1)  -  တ ႃႇၵ ုတ််းပႅတ််ႈလွင််ႈၵွတ််းၽၢႄ် (No Poverty) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (2) -   တ ႃႇၵ ုတ််းပႅတ််ႈလွင််ႈဢ ုပ််းယၢၵ််ႈ (Zero Hunger) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (3) -   တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉမ ်းပ ်းယူႃႇလ  ၼလ်ႈ လွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈဢႄၶ်ႅမ််ႉ  
 (Good Health and Well-being)  

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (4) -  တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉၶဝ််ႈထ ုင်ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇဢႄ်ၶ ုၵ််ႉၶႅမ််ႉ (Quality Education) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (5) -   တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၸ ်းႁိုဝ်ယ င််း (Gender Equality) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (6) -   တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉမ ်းႄမ််ႉၸ ုႄ််ႈသ  ၸ  ်ႉ ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈမူတ််းသ  ဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ  
(Clean Water and Sanitation) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (7) -   တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉၶဝ််ႈထ ုငလ် ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉဢႄ်မူတ််းသ   (Affordable and Clean Energy) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (8) -  တ ႃႇႁ််ႈၵူႄ််းၵ်ူႈၵၵ ်ႉမ ်းႄ ်ႈၵၢႄ်ဢႄ်သ ုဝ််ႈယူဝ််း ၼလ်ႈ ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းဢႄ်ၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇ   
 (Decent Work and Economic Growth) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (9) -  တ ႃႇႁ််ႈၵ်ူႈၵၵ ်ႉၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈလွင််ႈၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇ၊ ပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်မ  ႃႇ ၼလ်ႈ သဵႄ််ႈတ ်ႈသ တၢင််းဢႄ်ၶႅမ််ႉ 
ၶ ုတ််းၵၢပ််ႈ (Industry, Innovation and Infrastructure) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (10) -  တ ႃႇၵတလူတ််းယွမ််းလွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် (Reduced Inequality) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (11) - တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းဝဵင််းဢွင််ႈတ ်ႈယူႃႇ ၼလ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းမ ်းလွင််ႈလွတ််ႈၵၽ်း ၼလ်ႈ မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 
(Sustainable Cities and Communities) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (12) -   တ ႃႇႁ််ႈၵၢႄ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၶူဝ််းၵုႄ်ႃႇၼလ်ႈၸ  ်ႉၶူဝ််းၵုႄ်ႃႇလၺူ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 
(Responsible Consumption and Production)  

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (13) - တ ႃႇၵတၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လွင််ႈၵမ်ႃႇၾ ႃႇမ ်ႈၼလ်ႈၾ င််ႈၾ ်ႉလႅၵ််ႈလ ်ႈ (Climate Action) 
 
ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (14) - တ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ၼလ်ႈၼႁ်ႈၵင််ႈတူဝ်မ ်းၸ  တ  ်ႈႄမ််ႉပၢင်ႃႇလ ႃႇ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််း ၶၢဝ််းယၢဝ််း 

(Life Below Water) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (15) -  တ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈတူဝ်မ ်းၸ   ၼလ်ႈ ထ ူႄ်ႃႇပ ႃႇမ ်ႉ ႄ ူဝ်ႄင်လ ႄ်မ ူင််းလူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်မႄ််ႈ 
ၵ ုမ််း ၶၢဝ််းယၢဝ််း (Life on Land) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (16) -   တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းမ ်းလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ၼလ်ႈၵႅႄ်ႃႇၶႅင် (Peace and Justice Strong Institutions) 

ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (17) -   တ ႃႇႁ််ႈၵ်ူႈၸ ုင််ႈမ ူင််းမ ်းလွင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈတ ႃႇႁ််ႈထ ုင်ယ ူင််းမ  (Partnerships to Achieve the Goals) 
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ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွဢ်ႄမ်ႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း (Sustainable Development) 

ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွဢ်ႄမ်ႄ််ႈၵ မု််းၶၢဝ််းယၢဝ််းႄႄ််ႉ ပႄဵ်ၵၢႄ် ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႅႄ််ႈၸွမ််းတၢင််းလူဝ်ႃႇ 

ၶွင်ၵူႄ််းမ ူင််းႁဝ််းၼလ်ႈလုၵ််ႈလၢႄ်ႁဝ််း လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၽွႄ််းၸ ်ႉ ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇ 

တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇလုၵ််ႈလၢႄ်ႁဝ််းႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ။ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ သင်ဝ ်ႈၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈၵၢႄႁ် ၵ ႄ်လဵင််ႉတွင််ႉ 

ၵူႄ််းႁဝ််းၶ ၵု််ႉၶႅမ််ႉမ ်း ႄ ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ယင််းဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈဝူႄ််ႉသွႄ်ႃႇပ ်း တ ႃႇႁ််ႈလ ်ႈၸ  ်ႉ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႁ်ဝ််းၵ  ႃႇလ ်ႈၶၢဝ််းယၢဝ််းႄႄ််ႉ ဢသၢၵ််ႈၵူႄ််းႁဝ််း ၼလ်ႈ 

သ င်ႃႇဝႅတ််ႉလွမ််ႉႁ မ််းႁွမ််းႁဝ််းၵၵ ်ႈၵတလ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ်ႈထုၵ်ႃႇ 

ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ယွႄ််ႉ “ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ” ဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈတၢင််းႁၢင််ႈလ သၽ ႃႇဝၶွင်ႁဝ််း 

ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၶွင်ႁဝ််းလူ်ႉလႅဝ်ၵ  ႃႇႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ “ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ” ႄ ်ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈ 

ၶူင််းၵၢႄ်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ၊ ဢမ်ႃႇလွတ််ႈလွင််ႈ 

ထၢင်ႃႇထ ူမ်၊ ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈဢဝ်ပုႄ််ႈၽွႄ််းတ ႃႇလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈႄ ူဝ်လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ် 

ၶွင်ၵူႄ််းႁဝ််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ႁဝ််း ၸ ူဝ််းႄ ်ႉၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်း 

လွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႁ မ််းႁွမ််းႁဝ််း ၼလ်ႈ လွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈၶွင်ၵူႄ််းမ ူင််း 

ႁဝ််းႁၢဝ််ႈႁၢဝ််ႈ ႁႅင််းႁႅင််း ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။.  

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း (Sustainable Development Goals − SDGs) 

ႄႄ််ႉ မ ်းႁူမ််ႈၵႄ် တ ႃႇ 17 ၵၶ ်ႈ ဢႄ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇမ ်း တ ႃႇၵတ ၸွ ်ႈႁ််ႈၸၢတ််ႈပၢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

ၶ ုၵ််ႉၶႅမ််ႉမ ်း ၼလ်ႈ မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််းၵ  ႃႇႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ။ ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် 

ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း (Sustainable Development Goals − SDGs) ၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််း 

(the United Nations General Assembly ) လ ်ႈၼတႃႇႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇမ ်းမ ူဝ််ႈပ  2015 ၼလ်ႈ ဢဵႄ််းဢၢႄ််းဝ ်ႉ 

ဝ ်ႈ ႄ  ်းၶၢဝ််းတၢင််းၵတ ႃႇထ ုင်ပ  2030 ႄ ်ႉ ၵတဢၢႄ််းႁတ်ဵ်းႁ််ႈၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၸ ူဝ််းႄ ်ႉ 

ပဵႄ်မ ်းလ ်ႈၼလ်ႈၼၽ်ႈၸွတ််ႈတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႁ််ႈလ ်ႈ။ 

 

 

 

 

 

 

ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် - ႁ််ႈပ ုတ်ႃႇငဝ််းႁၢင််ႈသဵငပွ်တ််းပွတ််းဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉႄ ်ႉ 

ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵ်ူႈၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ 

ႁ််ႈပ ုတ်ႃႇပႄ်လ ၵ််ႈသပ််းလႅင််းဢႄ်ပဵႄ်လ ၵ််ႈဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉပ ်း 

တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၵ်ူႈၵၵ ်ႉပွင်ႃႇၸ  င ်ႈ။ https://www.youtube.com/watch?v=M-

iJM02m_Hg 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (2.2) - 
ၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တ ႃႇႁ််ႈပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 

ၼလ်ႈ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇဢဝ်ၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းႄ ်ႉၵ  ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းလ ်ႈ။ 

 
ပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ၵမ်ပႅႄ််ႈပုႄ််း (မၢၵ်ီႊၵ ူဝ်ီႊ)၊ ၼၸ်ႈပူတ်ီႊသတ ူဝ်ီႊ တ ်ႈၼဢႃႇသုတ််း 4 
မၢင်၊ ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

1. တႅမ််ႈၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််းႄႄ််ႉ ဝ ်ႉႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈ 

ပုႄ််း။ 

2. ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၵႄ်ပဵႄ် 4 ၸုမ််းဢွႄ်ႃႇ လူၺ််ႈၵၢႄ်ႄပ််ႉတူဝ်ႄပ််ႉ (1−4)။  

3. ႁ််ႈၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ််ႉဢုပ်ႃႇၵႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈယ ူင််းဢၢႄ််းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ။ 

4. ႁ််ႈၶဝ်လ ူၵ််ႈ ယ ူင််းဢၢႄ််း 5 ၵၶ ်ႈ ဢႄ်ၶဝ်ဝူႄ််ႉဝ ်ႈ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ် ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၶဝ်ၵသပ ူႄ််ႈ။  

5. ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇပႄ်ၼၸ်ႈပူတ်ီႊသတ ူဝ်ီႊ ၼလ်ႈ သ  ပႄ်ၵူ်ႈၸုမ််းၵသ ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈ လွင််ႈဝ ်ႈ 

ၵပ ်းၶဝ်ႁဵတ််းလ ်ႈၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််း 5 ၵၶ ်ႈႄ ်ႉ မႄ််းၵတႁဵတ််းႁ််ႈတူင်ႃႇဝူင််း 

ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ ်လ တ ူဝ််းတွႄ််းမ ်းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ။  

6. ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းပႄ်ႃႇပုတ််ႈၵႄ်မ ်းတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ၸုမ််းၶဝ်ဝူႄ််ႉမ ်း

ႄႄ််ႉ ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႄ  ်းႁွင််ႈ၊ ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၵပ ်းလႅႄ်ႃႇၽ ႃႇသ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈႄႄ််ႉ မ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းပဵင််းၵပ ်း တ ႃႇၵတ 

တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပ ်းဝူႄ််ႉၶဝ်။ 

7. ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶ ုႄ််းၼမ်းႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းၵသ ၼမ်းဢဝ်လွင််ႈဢႄ်ၵူ်ႈၸုမ််းလ ်ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်ဝ ်ႉ 

ႄႄ််ႉ ဢဝ်ၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်တင််းယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 

(sustainable development goals − SDGs)3 ႄႄ််ႉၶ ုႄ််း။ 

  

 
3 သ ုပ်ႃႇတူၺ််းႁူဝ်ယွ ်ႈလွင််ႈ SDGs လ ်ႈတ ်ႈ - https://sdgs.un.org/goals 

https://sdgs.un.org/goals
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (2.3)။ ။ 
ႄင်လ ႄ်ၼမ်ႈမ ူင််းႁဝ််းတ ုၵ််ႉမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈသင်ႁဝ််းယႃူႇ? 

 
30 မ ႄ တ််ႉ 

 
ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈဢႄ်တ ုၵ််ႉပဵႄ်ယူႃႇ 

ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇသဝ််းဝ ်ႉ လူၺ််ႈၵၢႄ်ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈလၢတ််ႈၼႄ 
လွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ်ယၢမ််းလဵဝ်။ 

 
ဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇသင် 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ လူဝ်ႃႇၵမ ထွမ်ႃႇၵႄ် 
လ လ ။ မ ူဝ််ႈၽွင််းယၢမ််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉသူတ ုၵ််ႉလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈၶွင်ၶဝ်ယူႃႇႄႄ််ႉ 
ႁ််ႈႄပ််ႉယမ်ၵႄ်ၵသၶတ််းၸ  ထွမ်ႃႇလ လ ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

1. ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉၸႅၵ်ႃႇၵႄ်ပဵႄ်ၵူ်ႈ။ 

2. ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ(A) ပဵႄ် “ၵၵ ်ႉၼႄတၢင််း” ၼလ်ႈထႅင််ႈၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ(B) ပဵႄ်ၵူႄ််းတ မွတ်ႃႇ 

(ႁ််ႈၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ်ႉပ ၵ််ႉတ ဝ ်ႉ)။  

3. ႁ််ႈၵၵ ်ႉၼႄတၢင််း (A) ႄႄ််ႉ ဢွႄ်ႁူဝ်ၵသၼႄတၢင််း ၵၵ ်ႉပ ၵ််ႉတ  (B) လူၺ််ႈၵၢႄ်ၸုင်မ ုဝ််း 

မႄ််းၵ  ႃႇပ လဵႄ််ႈၸွမ််းတၢင််းၽ ႃႇႄွၵ််ႈႁွင််ႈႁဵႄ််းၵသ ၼလ်ႈ ဢွႄ်ၵႄ်ႄင််ႈႄ ူဝ်လ ႄ်ပ  ်ႉဝ ်ႉ။  

4. ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႄ ုင််ႈၵူ်ႈလ   (3) မ ႄ တ််ႉတ ႃႇၵတႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ။  

5. ၽွင််းမ ူဝ််ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်(B) ပ ၵ််ႉတ ဝ ်ႉယူႃႇႄႄ််ႉ ႁ််ႈၵၵ ်ႉၼႄတၢင််း(A) ႄႄ််ႉ  လၢတ််ႈၼႄ 

ဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ် လွင််ႈတၢင််းႁၢင််ႈလ ၶွင်ဢွင််ႈတ ်ႈသၽ ႃႇဝဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈၸ  ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််းႄ  ်းပွၵ််ႉ 

ႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶဝ်ပဵႄ်ႁိုဝ်ဝ ်ႉ။ 

6. ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၵၵ ်ႉၼႄတၢင််း (A) ၼလ်ႈၵၵ ်ႉပ ၵ််ႉတ  (B) လႅၵ််ႈလ ်ႈႄ ်ႈတ ်ႈၵႄ်ၵသ 

ၶ ုႄ််းသ ုပ်ႃႇႁဵတ််းၶ ုႄ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉၸွမ််းႄင်ႃႇၵမ််းဢွႄ်တၢင််းႄႄ််ႉ တ ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း 

3 မ ႄ တ််ႉ။  

7. ဝ ်းၵသယဝ််ႉတူဝ််ႈမူတ််းယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် (ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) ဢွႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် လူၺ််ႈၵၢႄ်ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ႄင်ႃႇပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ −  

● ႄ  ်းၸ  သူပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉယဝ််ႉ? 
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● တွႄ််ႈတ ႃႇၵၵ ်ႉၼႄတၢင််း (A) ႄႄ််ႉ ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈသူလ ူၵ််ႈဢွင််ႈတ ်ႈသၽ ႃႇဝ 

ဢႄ်ႄႄ််ႉလၢတ််ႈၼႄဢူၺ််းၵၵ ်ႉသူ?  

● တွႄ််ႈတ ႃႇၵၵ ်ႉပ ၵ််ႉတ  (B) ႄႄ််ႉ ႄ  ်းၸ  သူပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ 

မ ူဝ််ႈသူပ ၵ််ႉတ ဝ ်ႉၵသထွမ်ႃႇ ဢူၺ််းၵၵ ်ႉ(A) သူ 

လၢတ််ႈၼႄလွင််ႈတၢင််းဢွင််ႈတ ်ႈႄႄ််ႉ? 

● ၸွင်ႃႇသူၸၢင််ႈဢဝ်လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်တင််းလွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇ

ၸွမ််းသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇသၢင််ႈႄႄ််ႉႁိုဝ်? 

● ဝ ၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ႄ ်ႉယဝ််ႉ သူလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉသင်ၽွင််ႈ? 

8. ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ႄႄ််ႉ ထတ််းတူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

မ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်။ ဝ ်းၵသထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်  

ပၢင်သွႄ်ၶ ုႄ််းၼမ်းႁုပ််ႈပႄ် လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉၵသ ၸင်ႃႇသ ုပ်ႃႇၵ  ႃႇထႅင််ႈတွႄ််ႈႄ ်ႈ။ 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (2.4) -  

သုႄႃ်ႇလ ်ႈသုႄႃ်ႇပဵႄ်ၽ ႃႇသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းပွတ််း
တွႄ််ႈႁဝ််းပဵႄ်ႁိုဝ်ဝ ်ႉ? 

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈပႄ်ႁ  သၽ ႃႇဝ 
ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄ်ႁဝ််းတ ုၵ််ႉႁူပ််ႉၺ ်းႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇႄႄ််ႉလ လ ။ 

 
flipcharts, markers, colored pencils 

 
• ဢွႄ်တၢင််းၵတႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

ထုၵ်ႃႇလ သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ ၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄႄ ်ႈႁွင််ႈႄႄ််ႉ 
ၸၢင််ႈႁဵတ််းၸွမ််းလွၵ််းလ ်းဢႄ်ၵူ်ႈၽ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််းလ ်ႈ ၼလ်ႈ ၸုမ််းလ   
ၸုမ််းႄႄ််ႉ တႅပ််းတတ််းႁင််းၵူၺ််းလ ်ႈဝ ်ႈ ၵတတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ် 
ႄ ႄႄ််ႉ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢႄ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇ PPT ၵသတၢင်ႃႇလၢတ််ႈ၊ 
ၼႄလူၺ််ႈၶႅပ််းႁၢင််ႈ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႁၢင််ႈဢႄ်ၸႄ်ဢဝ ်
ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။  

• ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လၢတ််ႈၼႄတၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶဝ် ႁ််ႈၵုမ်ႃႇထူႄ််ႈၵသယဝ််ႉ 
ၸင်ႃႇသ ုပ်ႃႇႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ထႅင််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ။ 
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ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇႁဵတ််းၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၢမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဝ ်ႈ −  

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ႄႄ််ႉ တ ုၵ််ႉႁူပ််ႉၺ ်းပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ 

ပႄ်ႁ လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််းသင်ၽွင််ႈလ လ ? 

ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် (ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) ပႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈၼႄၶဝ်ထႅင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ 

ၵၢႄ်ယ ်ႉလ ႄ်ႁ််ႈလူ်ႉၵွ ၊ ၵၢႄ်တႅပ််းမ ်ႉ၊ ၵၢႄ်ၶုတ််းၼႁ်ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််း 

ၶၢဝ််းယၢဝ််း၊ ၵၢႄ်ၵႁ ်ႈလ ုပ််ႈၶ ်ႉတ ်ႈယူႃႇ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။  

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်လၢတ််ႈၼႄပ ူင်တႅၵ််ႈၶွင်ပႄ်ႁ ၵမ််ႈၽွင််ႈ ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

သုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း ၼလ်ႈ ပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈ 

ဢႄ်ၶဝ်ယူႃႇဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ 

• ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸ ူဝ််းလုၵ််ႉမ ်းတ ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းလဵဝ်ၵႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸ ုင််ႈမ ူင််းဢႄ်လဵဝ်ၵႄ် 

ၸႅၵ်ႃႇႁဵတ််းပဵႄ်ၸုမ််းလ   (3−4) ၵၵ ်ႉ (ဢ င်ႄ ူဝ်တၢင််းႄမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ)။  

• ႁ််ႈၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ််ႉ ႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ၵသဢုပ်ႃႇလွင််ႈပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ဢႄ်ၶဝ်ႁူ်ႉၼလ်ႈတ ုၵ််ႉပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းမ ူင််း ဢမ်ႃႇႄႄ် တူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်ၶဝ်ယူႃႇဝ ်ႉ။   

• ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ 

ၵူ်ႈၸုမ််းထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းႁ််ႈတူဝ််ႈတႄ််းတ ႃႇၵတတၢင်ႃႇၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ -  

o သဵႄ််ႈမ ပႄ်ႁ လွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ပဵႄ်ပႄ်ႁ ၊ 

o ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉပဵႄ်မ ်း 

o ပႄ်ႁ ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇၵူႄ််းၼလ်ႈသၽ ႃႇဝႄ  ်းတူင်ႃႇ

ဝူင််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

o  ပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ ၵတ ႃႇၵူ်ႈမူႃႇၵူ်ႈၸုမ််းပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

မ ူႄ်ႄင်ႃႇ လွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ ၵတ ႃႇ ၵူႄ််းၸ ်း၊ ႄၢင််းယ င််း၊ ၵူႄ််းထဝ််ႈ၊ လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ 

ၸဝ််ႈႁ ်ႈ ၸဝ််ႈႄ ်း၊ ၵူႄ််းႁ ပ ၶဝ် ၸ ်ႉၵ  ႃႇ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။  

o ၸွင်ႃႇမ ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်သင်တ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ 

• ဝ ်းၵသႁဵတ််းၵၢႄ်ၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းယဝ််ႉ ႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းၶ ုႄ််းတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈၸ ူဝ််း 

ႄ ်ႉ ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။  
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ဝ ်းၵသၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄၵႄ်ယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈ 

ပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼႄပႄ်ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸ ူင််းပွတ််း 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈငဝ််းလ ်းၶွင်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

ၽူ်ႈလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ ယွႄ််ႉၶူင််းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် 

ဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလူ်ႉသုမ််းႄမ်၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၼႄၸ ူင််း 

ဢႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် တ ႃႇၵႅတ်ႃႇၼၶၼႁ်ႉၵင််ႈ 

ၼမ်ႈႄမ််ႉ၊ တ ်ႈလ ႄ်၊ ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ၶဝ်။ 

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်ဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင် 

သွႄ် /ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် ၸၢင််ႈပ ုတ်ႃႇၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်။ 

• ၵၢႄ်တ ုၵ််းၵတ ်းတွႄ််ႈတ ႃႇလွင််ႈယူႃႇလွတ််ႈၶွင်ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈၸ ူဝ််းယူႃႇသဝ််းၸွမ််းႁ မ််းႁွမ််းၼမ်ႈႄမ််ႉၶွင်၊ 

တ  ်ႈငဝ််းလပ််းသ င်ႃႇၶွင် ၽ ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉလူင်ၸ ုင််ႈမ ူင််းၼၶႃႇ- https://youtu.be/oAh4HzXN79E 

• ၼမ်ႈႄမ််ႉၶူင််း - ၼမ်ႈႄမ််ႉႁဝ််းမ ူႄႄ်င်ႃႇသ ၸ  ႁဝ််း -  https://vimeo.com/191449427  

• သဵင်ၼမ်ႈႄမ််ႉၶူင််း -  https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s 

ဝ ်းၵသၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄၵႄ် ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းယဝ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ ႁုပ််ႈပႄ် 

ၶ ုႄ််းလွင််ႈဢႄ်လ ်ႈႁဵႄ််းမ ်းႄ  ်းၶၢဝ််းတၢင််းဝႄ််းမ ူဝ််ႈႄ ်ႉ လူၺ််ႈၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄၵၶ ်ႈမုႄ််း 

လွင််ႈပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်ႁဝ််းယူႃႇဝ ်ႉႄႄ််ႉထႅင််ႈ (မ ူႄ်ႄင်ႃႇ 

လွင််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈၽ ၊ ၵၢႄ်ႁုပ််ႈသ မ််းတ ်ႈလ ႄ်၊ ပွတ််းတွႄ််ႈၶ ုၵ််ႉတွႄ််းတ ႃႇၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း၊ 

ၶူင််းၵၢႄ်သဵႄ််ႈတၢင််းလူတ််ႉၾ ်း၊ ၵၢႄ်လၵ််ႉတႅပ််းတူႄ််ႈမ ်ႉၶ ၊ ၵၢႄ်ၶုတ််းမ ူင်ထၢႄ်ႃႇႁ ႄ် 

တ ႃႇသၢင််ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ၊ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ)  ဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ််ႈမ ်း လွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉႁၢဝ််ႈႁႅင််းၵတ ႃႇ 

သၽ ႃႇဝႁ မ််းႁွမ််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႄႄ််ႉ။ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၼႄဝ ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄႄ််ႉမ ်းၽွႄ််းၸ ်ႉၵတ ႃႇတူင််းဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႁဝ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်လ လ ႄ ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼႄသဵႄ််ႈမ မုၵ််ႉၸုမ််း 

ၸ ူဝ််းတူင််ႉႄ ုင်ၵၢႄ်ဢႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််း 

ပဵႄ်၊ ၼလ်ႈ ဝဵပ််ႉသ ်ႉၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််းၶဝ် ဢႄ်မ ်းၵၶ ်ႈမုႄ််း ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ၵၢႄ်ငၢႄ််း၊ 

ပပ််ႉလ ၵ််ႈၽ ုႄ်လ ်း၊ ၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းတ ႃႇႁဵတ််းပၢင်သွႄ်၊ ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််း 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ။ 

• လွင််ႈၽ လူင်တ ႃႇႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈ ႄမ််ႉၼမ်ႈၶွင်ၼလ်ႈႄမ််ႉၶူင််း - 

https://www.internationalrivers.org/  

• ၸွ ်ႈၵႄ်လုမ််းလ ်းၼႁ်ႉၵင််ႈႄမ််ႉၼမ်ႈၶွင် - https://www.facebook.com/SaveTheMekong/  

မ တငွ််း 

ၽွင််းတ ုၵ််ႉမ ်းၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄၵႄ်

ယူႃႇႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ  

ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉထၢမ်

ၵၶ ်ႈထၢမ်တ ်ႈၸုမ််းဢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈ 

ႄႄ််ႉ။ သင်ဝ ်ႈၶဝ်ယူႃႇယဵႄ်ဝ ်ႉႄ ၸ ုင် 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၵု်ႃႇလ ဢွႄထ်ၢမ်ၵၶ ်ႈ

ထၢမ်င ်ႈင ်ႈဢွႄ်တၢင််း တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉတွင််ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမတ် ်ႈဢူၺ််း

ၵၵ ်ႉၶဝ်လ ်ႈင ်ႈငႅမ််ႈၼလ်ႈလူမ်ၸ  ။ 

https://youtu.be/oAh4HzXN79E
https://vimeo.com/191449427
https://www.youtube.com/watch?v=DFaFs9miVQM&t=77s
https://www.internationalrivers.org/
https://www.facebook.com/SaveTheMekong/
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• ၵၵ မတ ႃႇတၢင်တူဝ်ၼမ်ႈႄမ််ႉၶွင်- https://www.mrcmekong.org/  

• ပႄ်ႁ လွင််ႈတ ်ႈလ ႄ်ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈႄ ်ႉ - https://www.mrlg.org/  

• သုႄ်ႃႇလ ်ႈၶွင်ၵူႄ််းၶ ူဝ််းငဝ််ႈမ ူင််းၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် - https://aippnet.org/    

• ပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉ ၶွင်ၸုမ််း NGO ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ၵယ်းင ုႄ််းတ ႃႇပူၵ််းပွင်ႄ  ်းၵႄု်ၵဢီႊသ  ီႊ (ADB) 

- https://www.forum-adb.org/      

• ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ၼမ်ႈၶွင်ဢႄ်ပ ုတ်ႃႇၵ ၢင််ႈ - https://opendevelopmentmekong.net/  

• လွၵ််းပ ူင်ၵၢႄ်ပႄ်ၾၢင််ႉဝ ်ႉဢွႄတ်ၢင််း ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈမုႄ််းၵမ််ႉထႅမ်ထႅင််ႈၵမ််ႈၽွင််ႈ - 

https://bit.ly/2Sprcx3  

  

https://www.mrcmekong.org/
https://www.mrlg.org/
https://aippnet.org/
https://www.forum-adb.org/
https://opendevelopmentmekong.net/
https://bit.ly/2Sprcx3
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (2.5) - 
သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵဝ်ၶ ်ႈ 

 
1 ၸူဝ််ႈမငွ််း 

 
ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် လၢတ််ႈ 

ၼႄလွင််ႈငဝ််းလ ်းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ်။ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵမ််ႈၽွင််ႈၵတလႅပ််ႈႁူပ််ႉၺ ်းငဝ််းလ ်း 
မဵဝ််းလဵဝ်ၵႄ်ယူႃႇ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ပ ်းဝူႄ််ႉၶဝ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ 
ၵတၸၢင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉယူႃႇ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ 
ၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈႁ််ႈႁဝ််းႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈတၢင််းၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵၵ ်ႉလ   
ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ ႄမ်မ ်းထႅင််ႈလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း (မၢၵ်ီႊၵ ူဝ်ီႊ)၊ သ မ ်ႉ 

 
သင်ဝ ်ႈမ ်းၵူႄ််းၵမ််ႈၽွင််ႈဢမ်ႃႇၵမ ၸႄ်ႁၢင််ႈႄ  ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈင ်ႈင ်ႈ လူၺ််ႈၵၢႄ် 

ၸႄ်ႁၢင််ႈၽၢင်ၼလ်ႈတႅမ််ႈလ ၵ််ႈသပ််းလႅင််းၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈလၢတ််ႈႄႄ််ႉ။ 

ပ ငူတ်ၵႅ််ႈ (1) − 

တ ်ႈဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇဝဵင််းႄွႄ််းၶ ်ႈႄႄ််ႉ တင််ႈယူႃႇဝ ်ႉ 

ႄ  ်းၼၵ်ႈၵတ်းလွ ဢႄ်ႁၢင််ႈလ တ တင််းႄမ်၊ 

မ ်းပ ႃႇထ ႄူ်ႃႇတူႄ််ႈမ ်ႉသၵ််းဢႄသု်င်သုင်၊ ၼလ်ႈ 

မ ်းၼမ်ႈႄမ််ႉလ လတ််းၶဝ််ႈႄ  ်းၼၵ်ႈၵၢင်ဝဵင််းဝ ်ႉ။ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ ပူႄ််ႉမ ်းဢမ်ႃႇႁိုင်သင်ႄ ်ႉ ႄ  ်းပွၵ််ႉ 

ႄ  ်းဢ ူင်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းပႄ်ႁ  ၵၢႄ ်

တႅပ််းမ ်ႉၶ ႁၢဝ််ႈႁႅင််းႄ ႃႇ ယွႄ််ႉဝ ်ႈ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း 

ႁဝ််းၶ ်ႈမ ်းဝ ်ႉတူႄ််ႉမ ်ႉသၵ််းႄမ်ၼလ်ႈ။ 

ၵၢႄ်တႅပ််းမ ်ႉၶ ႄ ်ႉ ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ၶူဝ််းၶွင် 

သၽ ဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႄ်  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၵသ

ဢမ်ႃႇၵ ်း ယင််းယ ်ႉပ ်း လွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈ 

ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းထႅင််ႈလူ်းၵွႄ်ႃႇယဝ််ႉ

ၶ ်ႈ။ 

ပ ငူတ်ၵႅ််ႈ (2) –   

တ ်ႈလ ႄ်ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶွင်ႁဝ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ 

ၺ ်းၵုမ်ီႊပႄ ီႊၶုတ််းၼႁ်ႈၶဝ်ႁ မ်ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇၵ  ႃႇ 

လုမ််းလုမ််းယဝ််ႉၶ ်ႈ။ ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈႄ  ်းပွၵ််ႉ 

ႄ  ်းဢ ူင်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ််ႉ လ ်ႈၶ ်ႉၵ  ႃႇယူႃႇတ ်ႈမ  ႃႇ 

ဢႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈဢမ်ႃႇႁူ်ႉဝ ်ႈ ၵတႁ ၵ ႄ် လဵင််ႉတွင််ႉ 

ၸ ူင််ႉႁိုဝ်။ ၵုမ်ီႊပႄ ီႊၶဝ်သ ်ႈတႅႄ််း င ုႄ််းပႄ် 

ႁဝ််းဢ တ််းဢွတ််းၵူၺ််းၵသၼလ်ႈ တဵၵ််းၸ  ်ႉႁ််ႈ 

ႁဝ််းၶ ်ႈၶ ်ႉဢွၵ်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်ၵဝ်ႃႇ ဢႄ်ႁဝ််းမ ုတ််ႈ 

ႄႄ််ႉပႅတ််ႈယူႃႇၶ ်ႈ။ 
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ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ -   

• ၸႅၵ်ႃႇပႄ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇတ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵသ ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်း 

ပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶွင်ၶဝ်။ 

• တ ်ႈၽ ႃႇႄ ူဝ်ၶွင်မၢင်ၼၸ်ႈႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ် ပဵႄ်ဝ ်ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

မ ူဝ််ႈဢွႄ်တၢင််း။ 

• ထႅင််ႈၶ ုင််ႈႄ ုင််ႈ ဢႄ်ပဵႄ်ၽ ႃႇတ  ်ႈႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈလွင််ႈဢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈမ ်းႄ  ်း 

တူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်။ ၸွင်ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်တ ုၵ််ႉမ ူႄ်ၵဝ်ႃႇယူႃႇႁိုဝ်? ၵပ ်းဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵဝ်ႃႇႄ ၸ ုင ်

မ ်းလွင််ႈသင်ဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈမႄ််းလႅၵ််ႈလ ်ႈမ ်း? 

• ဝ ်းၵသၸႄ်ယဝ််ႉယဝ််ႉ ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉပွၵ််ႈၶ ုႄ််းမ ်းဢဝ်တ ်ႈယူႃႇၵဝ်ႃႇၶ ုႄ််းၵသ ယွႄ််းႁ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈဝ ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

တူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶွင်ၶဝ် ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ။ ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််း 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် မွၵ််ႈ 5 မ ႄ တ််ႉ ၵတ ႃႇႄ ုင််ႈၵၵ ်ႉ တ ႃႇၵတတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄ 

ၽၢင်ႁၢင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၸႄ်ဝ ်ႉႄႄ််ႉ။  

• ဝ ်းၵသၵူ်ႈၵၵ ်ႉတၢင်ႃႇလၢတ််ႈယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ် ၼလ်ႈ 

ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်။ 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၶ ုႄ််းႁုပ််ႈပႄ်လွင််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉၵသ မ ဝ ်ႉလွင််ႈဢႄ်င ်းၵႄ် ၼလ်ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ပ ူင််ႈၵႄ် ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းလ  တူင်ႃႇဝူင််းႄႄ််ႉ။ 

ဢွႄ်တၢင််းႁဝ််းၵတယဝ််ႉၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်လၢတ််ႈၼႄပႄ်ၵၶ ်ႈမုႄ််း 

တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း ၼလ်ႈ လွင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွင််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း 

ဢႄ်မ ်းၵ ုၵ််းပ ်းၸွမ််းသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း။   

လငွ််ႈသႄုႃ်ႇလ ်ႈသႄုႃ်ႇပဵႄၵ်ူႄ််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ်  

လွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််းၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပႄဵ်ႄႄ််ႉ 

ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းႁႄ်လ ်ႈၸႅင််ႈလႅင််းဝ ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄၶႅ်မ််ႉလ ႄႄ််ႉ ပဵႄ်သ င ပ ူင်လူင် 

ဢႄ်ႄ ုင််ႈ တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽဝၸၢတ််ႈပၢႄ်ၵႄူ််းႁဝ််းမ ်းၸူဝ််ႈပၢႄ်ဢႄ်မ ်းၵုင်ႃႇမ ်းမုႄ် ၼလ်ႈ 

ၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇတဵမ်ထူႄ််ႈလ ်ႈ။ ဢႄ်ႁႄ်ၸႅင််ႈလ လ ူဝ်ၵသႄ ်ႉၼတ်ႉ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄ်လ  

ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈမ ်းပ ်းဝ ်ႉလွင််ႈ ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်ၵတပဵႄ်မ ်း မ ႄူ်ႄင်ႃႇ 

သဵင်ဢူႄ်ဢၢႄ်ၵမ ်းၼမ်းႁဵတ််းႁ််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉပ ်းယူႃႇလ ၊ လူမ််းမ ်းၵွင််ႉ၊ ႄမ််ႉဝူၺႃ်ႇႁင််ႈမ ်းၵွင််ႉ၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ပႅတ််ႈယုၵ််းယၵ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇမႅႄ််ႈၸွမ််းပ ူင်ၵသႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းၵွင််ႉ ပဵႄ်ၵၽ်းၵတ ႃႇပ ်းယူႃႇလ  

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ လွင််ႈပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်လူ်ႉၵွ  ၼလ်ႈ လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵႄူ််းႄႄ််ႉ 
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လ ်ႈမ ်းၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ႄ  ်းပၢင်ၵုမ်ၸႄ််ႉၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််း မ ူဝ််ႈပ  1972 တ ်ႈ ပၢင်ႁူပ််ႉထူပ််းဢုပ်ႃႇဢူဝ််း 

ၶွင်ၸုမ််း UN (ၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ) ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၵႄူ််း 

(Human Environment)။ ပ ူင်ၵၶ ်ႈထ ်ႉ (1) ၶွင် “ၵၶ ်ႈပ ုႄ်ၽၢဝ်ႃႇတ ်ႈ သတွၵ်ီႊႁူမ်ီႊ ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄၵ်ဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၵူႄ််း (Human Environment)” ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇပဵႄ်မ ်း 

ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉဢႄ်ၵွင််ႉၵ ႃႇလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ပဵႄ်ၵူႄ််းၼလ်ႈၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််း

ပဵႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ၵသ ပ ုႄၽ်ၢဝ်ႃႇဝ ်ႉဝ ်ႈ ၵႄူ််းႁဝ််းႄ ်ႉမ ်း “သုႄ်ႃႇလ ်ႈပ ုႄ််ႉထၢႄ် 

တ ႃႇလ ်ႈလွင််ႈလွတ််ႈလႅဝ််း၊ လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််း၊ ၼလ်ႈ မ ်းၸူဝ််ႈပၢႄ်ဢႄၵ်ုမ်ႃႇထူႄ််ႈလ ငၢမ််း 

ႄ  ်းသၽ ႃႇဝႁ မ််းႁွမ််းဢႄ်ၶႅမ််ႉလပႅ််ႈ ၼလ်ႈ မ ်းၸူဝ််ႈပၢႄ်ၵူႄ််းဢႄ်လ ်ႈယူႃႇလူၺ််ႈမ ်းၵုင်ႃႇမ ်းမုႄ် 

ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈယူႃႇသ ႃႇလူမ်ၸ  ၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းမ ်းႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽႄွ််း 

တ ႃႇၵတၵႅတ်ႃႇၼၶၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ႁဝ််းယ ႃႇႁ််ႈလူ်ႉလႅဝ် တွႄ််ႈတ ႃႇလုၵ််ႈလၢႄ် 

ႁဝ််း ႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။”4 

ၵၢႄပ်ၵူ််းပငွဢ်ႄမ်ႄ််ႈၵ မု််းၶၢဝ််းယၢဝ််းၸမွ််းႄငႃ်ႇသႄုႃ်ႇလ ်ႈသႄုႃ်ႇပဵႄၵ်ႄူ််းမ ်းဝ ်ႉ 

ၶပ ေႃႉမၢ ၢႆၼ ူႈ ၢၼ  ၼ  ်းပ  2030 5ၼၼ ေႃႉ လၢႆူႈသွၼ ်ႇဝၢႆေႃႉလ လ ယူ်ႇဝ ူႈ ပၢ ၢႆ်းမၢ  ူႈမ ်းဢၼ ႁူမ ူႈပ ်း ူူႈမူ်ႇ ူူႈၸိုမ ်း 

လလူႈ မ ်း ၢၼ ၶဝ ူႈႁူမ ူႈႁဵတ ်းသၢင ူႈၸွမ ်း ၼ ၊ လလူႈ 

တူင ်ႇဝူင ်း ၼူ ်းဢၼ မ ်းလူင ပွင ၸိိုင ူႈဢၼ ၵမ ဢဝ ပိုၼ ူႈၽၼွ ်း ႁဵတ ်းသၢင ူႈၵသ 

ႁွတ ူႈထိိုင လၢႆူႈၸွမ ်းၼင ်ႇယူိင ်းဢၢၼ ်း ဢၼ မ ်းဝၢႆေႃႉတွၼ ူႈတ ်ႇၽၼွ ်းပၢင ူႈဢၼ လ  တိူဝ ်းတွၼ ်းမ ်းၼၼ ေႃႉ 

ၵတဢမ ်ႇပွၢႆ်ႇၽ ူႈၽ  ဝၢႆေႃႉတၢင ်းလင ။ ၵၶ ူႈပိိုၼ ၽၢဝ ်ႇ ဵဝ ်ႇလူၺ ူႈလွင ူႈသိုၼ ်ႇလၢႆူႈ  ၢၼ ပူ  ်းပွင ၼၼ ေႃႉ 

လၢတ ူႈဝၢႆေႃႉဝ ူႈ  ၼူ ်း ူူႈၵ  ေႃႉထို  ်ႇလၢႆူႈမ ်းလွင ူႈထၢင ်ႇႁၢင ူႈၶဝ ူႈႁူမ ူႈႁဵတ ်းသၢင ူႈ လလူႈ 

တူင ေႃႉၼိိုင လၢႆူႈလွတ ူႈလႅဝ ်း။ လိူဝ ၵသၼၼ ေႃႉ ၸိုမ ်း UN ၽၢ ၢႆ်ႇႁဵတ ်းဢ ွ ်ႇပူိင ပိိုၼ ေႃႉၶၢမ ်ႇ ပ ်း ၢ ၢႆ်ႇလူၺ ူႈ 

ပၢ ၢႆ်းမၢ  ူႈမ ်း လလူႈ သိုၼ ်ႇလၢႆူႈသိုၼ ်ႇပဵၼ  (UNGPs) ၼၼ ေႃႉ လၢႆူႈတမ ်းဝၢင ်းဝၢႆေႃႉပိုၼ ူႈၽၼွ ်းၶငွ လူင ပွင ၸိိုင ူႈ 

လလူႈ  ိုမ ်ႊပၼ ်ႊသိုၼ ်ႇတူဝ ၶဝ ၸိူဝ ်းၼၼ ေႃႉ ၵတဢမ ်ႇလၢႆူႈပူၼ ေႃႉပႅၼ သိုၼ ်ႇလၢႆူႈသိုၼ ်ႇပဵၼ  ၼူ ်းမူိင ်း 

ဢမ ်ႇဝ ူႈၵတပဵၼ   ၢၼ တူင ေႃႉၼိိုင ပၢ ၢႆ်းမၢ  ူႈမ ်းၽၢ ၢႆ်ႇလ  ၵ  ူႈယဝ ေႃႉ ၼၢႆၼၼ ေႃႉယဝ ေႃႉ။. 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵႄူ််းမ ူင််း၊ ၽ ႃႇၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််း၊ ၽ ႃႇပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း၊ ၽ ႃႇၵၢႄ်မ ူင််း၊ ၼလ်ႈ 

ၽ ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း၊ ၼလ်ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်တ ႃႇၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄႄ််ႉ လ ်ႈႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇမ ်း 

ႁူမ််ႈၸွမ််းၵႄ်ၵသ ၵတသ ုပ်ႃႇၸ  ်ႉၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ်မ ူဝ််းႄ ်ႈ။ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၵူႄ််းႁဝ််းၵတမ ်းလွင််ႈထၢင်ႃႇႁၢင််ႈ 

လွတ််ႈလႅဝ််းတ ႃႇလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇ ၼလ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸ   မွၵ််ႈၵ ်ႈႁိုဝ်ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ မႄ််းဢမ်ႃႇၸ  ်ႈ 

 
4 Icelandic Human Rights Centre “HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT”. ၶဝ််ႈတူၺ််းမ ူဝ််ႈ 9 January 2021: 
https://bit.ly/3HOC9N3 
5 OHCHR ‘Advancing sustainable development through human rights’. Accessed on 9th January 2021: 
https://bit.ly/3Gem96O 

 

https://bit.ly/3HOC9N3
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လွင််ႈထၢင်ႃႇႁၢင််ႈဢႄ်ၸႅတ််ႈၸၢင်ႃႇလ ်ႈ သင်ဝ ်ႈ ၵူႄ််းမ ူင််းတ ုၵ််ႉဢ ုပ််းယၢၵ််ႈ၊ ၶဝ််ႈထ ုင် 

ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇယၢပ်ႃႇ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢမ်ႃႇမ ်းတ ်ႈယူႃႇၵုမ်ႃႇထူႄ််ႈပဵင််းၵပ ်း။ သင်မ ်းတူၺ််းထႅင််ႈၽ ႃႇႄ ုင််ႈ 

ႄ ၵၵ ်ႈ လ ်ႈဝ ်ႈပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၸ ုဝ််ႈၸ  ်ႈယူႃႇ၊ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈပ ုႄ််ႉၶၢမ်ႃႇ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ မ ်းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈလွတ််ႈၵၽ်း၊ ၼလ်ႈ ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ တ ုဝ််ႉတၢင််း ၼလ်ႈ 

ၶူဝ််းၶွင်ၽ ႃႇၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းႄ ၸ င်ု ၸ ူဝ််းၶဝ်ၵတဢမ်ႃႇၵပ ်းလ ်ႈၵ ႄ််းၸ   ၼလ်ႈ ႁူပ််ႉလွင််ႈ 

ယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄႄ််ႉႄမ်ႁႅင််း။ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉၵ ဝူ််းယမ် 

ဢႄ်ပူႄ််ႉတ ်ႈႁႅင််း ဢႄ်တ ုၵ််ႉၼၽ်ႈယူႃႇႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ၵတၸၢင််ႈယွမ််းလူင််းလ ်ႈ။ 

ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ၵပ ႃႇလသ ႃႇၽ ႃႇပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ႄႄ််ႉ ႁဵတ််းႁ််ႈၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈပ ုႄ််ႉၶၢမ်ႃႇၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ လွင််ႈမၢၵ််ႈမ ်းဢႄ်မ ်းလွႄ််ႉၵႅႄ် ယူပ််ႈယွမ််းလူင််း 

ၼတ်ႉၼတ်ႉ၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း ဢ ႃႇႄ ႃႇၽ ႃႇၵၢႄ်မ ူင််းၵၵ ်ႈတူၵ််းယူႃႇႄ  ်းမ ဝု််းၵူႄ််းၵမ််ႈၼဢႃႇလူင််းတ ၵ််းတ ၵ််း၊ 

ၽၢင်ႁၢင််ႈလွၵ််းပ ူင်ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်လွင််ႈၶ ုႄ််ႈယ  ႃႇ ဢႄ်ဢမ်ႃႇမႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢမ််းႄ ်ႉ ႁဵတ််းႁ််ႈ 

ၵၢႄ်ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၾ င််ႈၾ ်ႉရ ႃႇသ ႃႇလႅၵ််ႈလ ်ႈႄမ်ၵ ုႄ််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်တုမ််ႉတ ူဝ််ႉပ ်းယူႃႇလ ၵူႄ််းႁဝ််း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈၵႄူ််းႁဝ််း 

ဢမ်ႃႇမ ်းႄမ််ႉၸ ုႄ််ႈသ  ၸ  ်ႉ၊ ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈမူတ််းသ  ၊ ဢမ်ႃႇမ ်းၶဝ််ႈႄမ််ႉတၢင််းၵ ႄ်ပဵင််းၵပ ်း၊ 

ဢမ်ႃႇမ ်းတ ်ႈယူႃႇတႄ််းသဝ််းဢႄ်လွတ််ႈၵၽ်းၼလ်ႈဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ 

ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈၸူဝ််ႈပၢႄ်ၵူႄ််းႁဝ််းလ ်ႈႁူပ််ႉလွင််ႈၵ ႄ််းၸ  ၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။ 
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (2.6) - ၵၢႄ်ထတ််းထွင်တူၺ််း 

 
15 မ ႄ တ််ႉ 

 
ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႁဵတ််းၽ  ်းၽ  ်း တွႄ််ႈတ ႃႇၵတ 
ထတ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ႄ  ်းၸ  ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉယၢမ််းလဵဝ်။ 

 
ဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇသင် 

 
လွင််ႈႄ ်ႉပဵႄ်ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ပွတ််းတ ႃႇၶ ုႄ််းထတ််းသၢင်ၶ ုႄ််းဝ ်ႈ ၸ  ၽူ်ႈၶဝ််ႈ 
ႁူမ််ႈၶဝ်ပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ် ၼလ်ႈ လဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််းဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် ၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈ 
လွင််ႈဢႄ်သွႄ်ၵ  ႃႇႄႄ််ႉယူႃႇႁ ်ႉ၊ ၶဝ်ႁႄ်လ ယူႃႇႁ ်ႉ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၶဝ်မ ်းလွင််ႈမ ်ႈၸ   

သင်ယူႃႇႁ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၵပ ်းႁဵတ််းၸ ူင််ႉႄ ၸ ုင် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် 
ၸၢင််ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းတ ႃႇပၢင်သွႄ် ဢႄ်ၵတပဵႄ်မ ်းထႅင််ႈဝႄ််းႄ ုင််ႈႄႄ််ႉ လ တ ူဝ််း 
တွႄ််းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းၸုၵ််းႁူမ််ႈၵႄ်ပဵႄ်တူင်ႃႇမူႄ််းၵသ ႁ််ႈၶဝ်ႁဵတ််းၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈသင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈ 

ႄ ်ႉ − 

• ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လၢတ််ႈဝ ်ႈ “ယၢမ််းလဵဝ်ႁဝ််းၵတႁဵတ််းၵၢႄ်ထတ််းတူၺ််းပွတ််းပွတ််း။  

ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉႁဵတ််းၼႄလွင််ႈဝ ်ႈ ႄ  ်းၸ  သူပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉယၢမ််းလဵဝ်။ သူၵတၸ  ်ႉလွင််ႈ 

ႁဵတ််းသၢင််ႈ ၼလ်ႈ သဵင်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈ ၵူၺ််းၵ ်ႈၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈၵ ၢမ််း”။  

• ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၼတႃႇဢွႄ်တၢင််း၊ သင်ဢမ်ႃႇမ ်းၽ  ႁတ််း 

ၼတႃႇႄ  ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼတႃႇႁဵတ််းဢွႄ်တၢင််း လူၺ််ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉသဵင် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵသဢႄ်ဢႄ် ၼႄၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ ႄ  ်းၸ  မႄ််းပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉယူႃႇ 

ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ်။ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ယ ူင််ႈၸွမ််း သဵင် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လ ်ႈႁဵတ််းၼႄၵ  ႃႇယဝ််ႉႄႄ််ႉ။  

• ဝ ်းၵသၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈႁဵတ််းၼႄလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ဢမ်ႃႇႄႄ် သဵင် 

ၵသဢႄ်ဢႄ်ယဝ််ႉ ႁ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉယ ူင််ႈၸွမ််း သဵင် ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 

ဢႄ်မႄ််းလ ်ႈႁဵတ််းၵ  ႃႇယဝ််ႉႄႄ််ႉ ၸွမ််းၵႄ်တင််းၸုမ််း။ ၵပ ်းႁဵတ််းၸ ူင််ႉႄ ၸ ုင် 

မႄ််းၵတႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ မ ်းလွင််ႈမူႄ််ႈသ ူဝ််းႄမ်မ ်း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈၸ  မဝ်။ 

• သ ုပ်ႃႇႁဵတ််းၸ ူင််ႉႄ ၵ  ႃႇၵတ ႃႇၵပ ်းထ ုင်ၵၵ ်ႉလ ုႄ််းသုတ််း။ 
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 တွႄ််ႈ (3)  ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

 

 

 

 

 

ပႄ်ႁ လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄႄ့်် မ ်းလငွ််ႈတုမ့််တ ူဝ့််ၵတ ႃႇ 

ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်းပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ့်။ တႄွ််ႈၵၢႄသ်ႄွ်ဢႄ်ႄ ့် 

ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢငသ်ွႄ ်မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်လွင််ႈၵၢႄ်ၵငွ့််ၵ ႃႇၵႄ် 

ၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၸ ်းယ င််း (Gender) 

လ ်ႈၸႅင််ႈလႅင််းလ လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇယူႃႇယဝ််ႉ။ 

“ 



   

 

 

 

  
 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၵၢႄတ်ငူ့််ႄ ငု ်(3.1) - ႁူ်ႉပငွႃ်ႇလငွ််ႈပၵႅႃ်ႇပ ငူ််ႈၵႄႄ်  ်းၼၵ်ႈ 

“ၽၢငႁ်ၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)”  ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း 

(Gender)”  

ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (sex) ၼလ်ႈ ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender)  

ၵၢႄတ်ငူ့််ႄ ငု ်(3.2) – “Feminism” ႄႄ့်် ပငွႃ်ႇဝ ်ႈသင?်  

လွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းမ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်း 

(Feminism)  

ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ ၶဝူ််းၶငွသ်ၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်

ၵၢႄတ်ငူ့််ႄ ငု(်3.3 - ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

ၵၢႄၶ်ဝ််ႈထ ငုၵ်မု််းၵမၶ်ဝူ််းၶငွ်သၽ ႃႇဝ  

ၵၢႄတ်ငူ့််ႄ ငု ်(3.4) - သ ၵူ််ႈပ ႄု််းႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ် 

သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင်ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

မ မ ်ႈၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််း၊ ၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ   ၼလ်ႈ ပၢင်လႅၵ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် 
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ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင် (3.1) - ႁူ်ႉပွငႃ်ႇလွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈ 
“ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (SEX)”  ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း 
(GENDER)” 

ၶၵ့််တွႄ််ႈ  

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇလွင််ႈတူင့််ႄ ုင် တွႄ််ႈ (3.1) ႄႄ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် (ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) 

ၸၢင််ႈၼတႃႇလူၺ််ႈ လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ပွတ််းပွတ််းဢႄ်ႄ ်ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတထတ််းတူၺ််းဝ ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ “ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex) ”  ၼလ်ႈ 

“ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း(Gender)” ႄမ်ၼဢႃႇမွၵ််ႈၵ ်ႈႁိုဝ်။ လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ႄ ့် ၵတၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််း 

မွၵ််ႈ 10 မ ႄ တ့််။  

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၢမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်ႄ ့် - 

မ ူဝ််ႈသူင ႄ််းၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “sex” ၼလ်ႈ “gender” ႄႄ့်် သူဝူႄ့််ႁႄ်သင်ၽွင််ႈ?။ 

 
30 မ တ့််ႄ တ့်် (ဢ င်ႄ ူဝ်ႁူဝ်ႄပ့််တၢင််းႄမ်ၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ) 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈမ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ 

“ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)”  ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender)” ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

 PowerPoint တ ႃႇၼႄ ၶႅပ််းႁၢင််ႈ 3.1 ၼလ်ႈ 3.2၊ ၶ ူင််ႈၸၢၵ််ႈၼႄႁၢင််ႈ (projector)၊ 

မၢင်ၼၸ်ႈဢႄ်ယ  ႃႇ၊ မၢင်ၼၸ်ႈတ ႃႇၸႄ်ႁၢင််ႈ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ။  

 
လွင််ႈၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့် ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်မ ်းလွင််ႈႁပ့််ႁူ်ႉ ၼလ်ႈ 

ပွင်ႃႇၸ   ႄ ူဝ်တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင်ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex) ”  ၼလ်ႈ 
“ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender)” ၸႅင််ႈလႅင််းတ ူဝ််းမ ်းထႅင််ႈ။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ 
ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၵတမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််း 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵတမ ်းလၢတ််ႈၼလ်ႈဢုပ်ႃႇဢူဝ််းပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶွင်ၶဝ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွ
င််ႈႄ ့်ပ ်းၸွမ််း။ လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ဢမ်ႃႇၵပ ်းယၢပ်ႃႇသင်၊ 

ၵွပ််ႈႄ ၼလ်ႈ ၵတၸၢင််ႈ ဢဝ်ၸ  ်ႉပဵႄ်လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တ ႃႇမ ူဝ််ႈၼတႃႇမႄ််း (ice-breaker) 
ၸွမ််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ယူႃႇယဝ််ႉ။ 
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ဝ ်းႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်တႅမ််ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လၢတ််ႈမ ်းဝ ့်ႄ ူဝ် 

ပႅႄ််ႈပုႄ််း။ ဝ ်းၵသတႅမ််ႈယဝ့််ယဝ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸင်ႃႇသ ုပ်ႃႇႁဵတ််းလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ပ ူင်လူင် 

မႄ််းၵ  ႃႇထႅင််ႈ။ 

လငွ််ႈတငူ့််ႄ ငုပ် ငူလ်ငူ ်

1. ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း၊ ၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းၸွမ််းႄင်ႃႇထၢႄ််ႈၸ  ဢႄ်ၶဝ် 

ပဵႄ် (Gender)။  

2. ဝ ်းႄႄ််ႉ၊ ၸႅၵ်ႃႇပႄ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း (marker) ၼလ်ႈ သ မ ်ႉပႄ်ၵူ်ႈၸုမ််း။  

3. ပ ုတ်ႃႇၶႅပ််းႁၢင််ႈဢႄ်ထ ်ႉ 1 ၼလ်ႈ 2 (ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ူၵ််ႈဢႄ်လ  ဢႄ်ႄ ုင််ႈ) ၵသ 

ပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တူၺ််း။  

4. ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇယွ ်ႈၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇၶွင်ၵၶ ်ႈထၢမ်ၸ ူဝ််းပႄ်ဝ ်ႉႄ ်ႉ။  

ၵ) သူႁႄ်သင်ၽွင််ႈႄ  ်းၶႅပ််းႁၢင််ႈဢႄ်ႄ ့်?  

ၶ) သူဝူႄ့််ဝ ်ႈ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)” ၼလ်ႈ 

“ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender) ” ႄ ့်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၸ ူင့််ႁိုဝ်?  

5. ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ႄ  ်းၸုမ််းၶဝ်ၵသ 

မ ်းသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််း။ 

 

ၶႅပ််းႁၢင််ႈ (3.1 - လွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၶငွ် “ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)” ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း(Gender)”6  

 
6 Canadian Institutes of Health Research. (2020). Sex and Gender Science Chairs. Retrieved 5 January 2020, from 
https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html 

ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း 

 

https://cihr-irsc.gc.ca/e/51596.html
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ၶႅပ််းႁၢင််ႈ (3.2)။ ။ လၵ််းၶႄ ႃႇတူဝ်ၶ င််းၶွင် “ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)” ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender)7 

Sex ၼလ်ႈ Gender 

“ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (SEX)” ၼလ်ႈ “ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (GENDER)” ႄႄ့်် ပဵႄ်ၵၶ ်ႈဢႄ် 

ပႅၵႃ်ႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉ (ဢမႃ်ႇၸၢင််ႈၸ  ်ႉတၢင်ၵႄ်လ ်ႈ)။ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ပ ုတ်ႃႇၼႄ Sex Assigned at Birth and Gender Identity: What Is The Difference? 8 

ဢႄ်ပဵႄ်ငဝ််းတူင့်် ၵ ႃႇတုႄ််းဢႄ်သပ််းလႅင််းပႄ်လွင််ႈထွ ်ႈၵ ၢမ််းႄ ့်င ်ႈင ်ႈ ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈမူႄ််ႈသ ူဝ််း 

ပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တူၺ််း။  

တူၺ််းငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်ဢႄ်ႄ ်ႉလ ်ႈတ ်ႈႄ ်ႈ - https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 

 
7 The news minute. (2016). Understanding sex and gender: They are connected, but not interdependent. Retrieved 
1 January 2020, from https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-
connected-not-interdependent-44437 
8 AMAZE Org. (2019, December 5). Sex Assigned at Birth and Gender Identity: What Is The Difference? [Video file]. 
Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls 

လၵ််းၶႄ ႃႇတဝူၶ် င််းဢႄၼ်ႄလငွ််ႈၽၢငႁ်ၢင််ႈ၊ 

ၸ  ၊ ပ ်းဝႄူ််ႉ ၼလ်ႈ လ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈ ၶွင ်ၸ ်းယ င််း 

ပ ်းဝႄူ််ႉ 

ထၢႄ််ႈၸ   

လ ်းႁဵတ််း

သၢင််ႈ 

ၽၢငႁ်ၢင််ႈ

ၸ ်းယ င််း 

https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437
https://www.thenewsminute.com/article/understanding-sex-and-gender-they-are-connected-not-interdependent-44437
https://www.youtube.com/watch?v=Y19kYh6k7ls
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"Sex"  

ၽၢငႁ်ၢင််ႈၸ ်းယ င််း 

● ပွင်ႃႇဝ ်ႈ “ၽၢင်ႁၢင််ႈတူဝ်ၶ င််း/ၵ ႃႇမ 

ဢႄ်ႁဝ််းၵ ူတ်ႃႇၵ ၵု််းပ ်းမ ်းၸွမ််း” 
ဝ ်ႈႁဝ််းပႄဵ် ယ င််း ႁိုဝ် ၸ ်း။ 

● ၵပ ်းႁဝ််းၵ ူတ်ႃႇမ ်းပ ်းဢင်ႃႇၵ ႃႇၵူႄ််းယ 

င််း ႄ ႄႄ််ႉ 

ပွင်ႃႇဝ ်ႈႁဝ််းပႄဵ်ၵူႄ််းယ င််း။  

● ၵပ ်းႁဝ််းၵ ူတ်ႃႇပ ်းမ ်းဢင်ႃႇၵ ႃႇၵူႄ််းၸ ်း

ႄ ႄႄ််ႉ ပွင်ႃႇဝ ်ႈႁဝ််းပဵႄ်ၵႄူ််းၸ ်း။ 

"Gender"  

ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း 

● ပွင်ႃႇဝ ်ႈ “ၽၢင်ႁၢင််ႈတၢင််းယၢမ််ႈ၊ 

ၽၢင်ႁၢင််ႈၾ င််ႈယၢမ််ႈတူင်ႃႇၵူႄ််း၊ ၼလ်ႈ 

ၾၢင်ႁၢင််ႈၽ ႃႇပ ်းၸ  ” ၶွင်ၵူႄ််းၸ ်း 

ၼလ်ႈ ၵူႄ််းယ င််း။ 

● ဝ ့်ႄမ့််ႄၵ််း (focus) ႄ ူဝ်လွင််ႈ 

ၾ င််ႈယၢမ််ႈႄ  ်းတူင်ႃႇၵူႄ််း၊ 

ၽၢင်ႁၢင််ႈပ ်းၸ  ဢႄ်သွႄ််ႉၵႄဝ် ်ႉ 

ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ််ႉၶွင်ၶဝ်။ 

● ၽၢင်ႁၢင််ႈၵ ုၵ််းတူဝ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈထၢႄ််ႈ

ၸ  ၸ ်းယ င််းဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈပဵႄ်(Gender) 

ႄႄ့်် ၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈယူႃႇၵူ်ႈၶၢဝ််းယၢမ််း။ 

ႁဝ််းဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၸ  ်ႉထွ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex)  ၼလ်ႈ ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း (Gender) 

တၢင်ၵႄ်လ ်ႈ၊ ၵွပ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း (Sex) ႄႄ့်် ပဵႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈဢႄ် 

ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၵ ူတ်ႃႇၵ ုၵ််းပ ်းမ ်းၸွမ််း၊ မႄ််းၵတဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ မႅႄ််ႈၸွမ််းထၢႄ််ႈၸ  ဢႄ် 

ၵူႄ််းၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၶ  ်ႈပဵႄ်။9 မၢင်ပွၵ််ႈမၢင်လ   ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈမ ်းႁၢင််ႈဢင်ႃႇၵ ႃႇမဵဝ််းႄ ုင််ႈ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 

ထၢႄ််ႈၸ  ဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈပဵႄ်ႄႄ််ႉပဵႄ်ဝ ်ႉထႅင််ႈမဵဝ််းႄ ုင််ႈ၊ ၼလ်ႈ ၵတၶ  ်ႈႁ််ႈပ ူႄ််ႈႁွင််ႉၶဝ်ဝ ်ႈ transgender 

(ၵူႄ််းၵၵ ်ႉဢႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈတူဝ်ၶ င််းၶဝ်ပ ူင််ႈၵႄ်တင််းၸ  ဢႄ်ၶဝ်ၶ  ်ႈပဵႄ်) မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၽၢင်ႁၢင််ႈတူဝ် 

ၶဝ်ပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ်း ၸ  ၶဝ်သမ််ႉပဵႄ်ယ င််း ဢမ်ႃႇႄႄ် တူဝ်ၶဝ်ပဵႄ်ႄၢင််းယ င််း ၸ  ၶဝ်သမ််ႉပဵႄ်ၸ ်း၊ 

ဢမ်ႃႇႄႄ် ပဵႄ် non-binary (ၵူႄ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႈၶဝ်ပဵႄ်ၸ ်းႁိုဝယ် င််း) ၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ပဵႄ် gender-nonconforming ဢႄ်ပွင်ႃႇဝ ်ႈ ၶဝ်ပဵႄ်ၵူႄ််းယ င််းၸ  ယ င််းယူႃႇ ၵူၺ််းၵ ်ႈ လ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ၶဝ် ဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈႄၢင််းယ င််းဢႄ်ၾ င််ႈထုင််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၾ င််ႈယၢမ််ႈဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ် 

တမ််းဝၢင််းဝ ်ႉ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ့်ယဝ့််။ 

 

Karen Cross (2018)10 လ ်ႈတႅမ််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ ၾၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း(Sex) ၼလ်ႈ 

ထၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းယ င််း(Gender)− ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းသွင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၸ ူင့််ႁိုဝ်? 

 
9 Lumen Learning 

10 Cross, K., (2018). Sex and gender: What is the difference?. Retrieved 4 January 2020, from 
https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/232363
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ၸွင်ႃႇသူႁူ်ႉလွင််ႈ GENDER EQUALITY ၼလ်ႈ GENDER EQUITY?11 

“Gender equality” 

လငွ််ႈၽဵငႃ်ႇပဵင််းၵႄဢ်မႃ်ႇဝ ်ႈပဵႄၵ်ႄူ််းထၢႄ််ႈၸ  

ၸ ်းႁိုဝယ် င််း 

“လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၶွင်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်မ ထၢႄ််ႈၸ  

ၸ ်းႁိုဝ်ယ င််းႄႄ့်် ပွင်ႃႇဝ ်ႈ 

လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၶွင်ၵူႄ််းၸ ်းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််း၊ 

လွင််ႈႄ ်ႉဢမ်ႃႇလ ်ႈပွင်ႃႇဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းၸ ်းႄႄ့််ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမ ်းမ ႄူ်ၵႄၵ်ူ်ႈလွင််ႈ။ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈ၊ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််း ၼလ်ႈ 

တ ုဝ့််တၢင််းၶွင်ၶဝ်ႄႄ့်် 

ဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈယႄ်ဢဝ်ဝ ်ႈ 

ယွႄ််ႉၶဝ်မ ်းၽၢင်ႁၢင််ႈပဵႄ်ႄၢင််းယ င််း ႁိုဝ် 

ၵူႄ််းၸ ်း ႄ ၵသ မၵ််းမႄ််ႈပႄၶ်ဝ်။” 

“Gender equity”  

လငွ််ႈၽဵငႃ်ႇပဵင််းတတ ်း 

(လ ်ႈႁပ််ႉၸမွ််းႄငႃ်ႇတၢင််းလဝူႃ်ႇၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇ) 

ဢမႃ်ႇဝ ်ႈပဵႄထ်ၢႄ််ႈၸ  ၸ ်းႁိုဝယ် င််း 

“လွင််ႈႄ ်ႉပွင်ႃႇဝ ်ႈ 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်မၢႄ်ႃႇမႅႄ််ႈၽဵင််းပဵင််းဢႄ်ႁဵ

တ််းၵတ ႃႇၵူႄ််းၸ ်းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ 

ၵတလ ်ႈဢ င်ဢဝ်ၸွမ််းႄင်ႃႇလွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇၶွင်ၶဝ်။ 

လွင််ႈႄ ့် ၸၢင််ႈပွင်ႃႇဝ ်ႈ 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵတ ႃႇၵႄ် ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 

ၵတလ ်ႈသွႄ်ႃႇဝူႄ််ႉၸွမ််းႄင်ႃႇ သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်၊ 

ၽွႄ််းပၢင််ႈ၊ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽႄွ််း ၼလ်ႈ 

တ ုဝ််ႉတၢင််းတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ်။” 

 
11 Pavlic, B., Ruprecht, L., & Sam-Vargas, S. (2000). Gender equality and equity: a summary review of UNESCO's 
accomplishments since the Fourth World Conference on Women, Beijing 1995. Retrieved 5 January 2020, from 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145 

“လွင််ႈၸႄ််ႉၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈမုင််ႈမွင််းဢႄ်ပဵႄ်ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််း 

လွင််ႈဢႄ်ၸ ်းယ င််းၵတလ ်ႈႁဵတ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈင ုႄ််းတွင််းႄႄ့်် ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ ၶၢဝ််းယၢမ််း 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းၸ ်း ၼလ်ႈ ႄၢင််းယ င််းၵတၸ  ်ႉၸွမ််းလွင််ႈၵၢႄ်ႄ ်ႈႁိူႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်လဵင့််လူလုမ််းလ ်း 

လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇႄ  ်းၼၵ်ႈၾ င််ႈထုင််းႄ င်ု်ႈၼလ်ႈၾ င််ႈထုင််းႄ ုင််ႈႄႄ့််ၵၵ ်ႈ ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ့်ယူႃႇယဝ့််။ ၾ င််ႈယၢမ််ႈ 

ႄ  ်းၾ င််ႈထုင််းဢႄ်ၵ ၢင််ႈယ  ႃႇၼလ်ႈတ ူဝ််းမ ်းထႅင််ႈႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ၶဝ်ယင််းၵတမ ်းၾ င််ႈယၢမ််ႈဢႄ်ၸ  ်ႉတ ႃႇ 

ၵူႄ််းႄ  ်းႄ ်ႈႁိူႄ််းၶဝ်ႁင််းၵူၺ််းထႅင််ႈၵၶ ၵၶ ႄႄ််ႉထႅင််ႈၵွႄႃ်ႇ။ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းၶွင်ၵူႄ််းၸ ်း ၼလ်ႈ 

ႄၢင််းယ င််းႄႄ့်် ဢမ်ႃႇလ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈဝ ့်ႄ  ်းမၢၵ်ႃႇႁ ႄ်။ ယၢမ််းလဵဝ် တူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းလ လ ပ ုႄ််ႉတ ်ႈႄႄ််ႉ    

ၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ႁပ််ႉႁဵတ််းႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းဢႄၾ် င််ႈထုင််းမၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႉဝ ်ႈ ပုႄ််ႈၽႄွ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ပႄဵ ်

ၵၢႄႄ်ၢင််းယ င််း၊ ၼလ်ႈ ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ် ႄၢင််းယ င််းၶဝ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉဢဝ်ပုႄ််ႈၽွႄ််း ဢႄၵ်ူႄ််းႄ  ်း 

တူင်ႃႇဝူင််းၵမ််ႈႄမ်ၶဝ်မၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႈ ပဵႄ်ၵၢႄ်ၵႄူ််းၸ ်းႄ ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ မ ်းတင််းႄမ်ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ ်ႈတ ်ႈ 

ပုႄ််ႈၽွႄ််းဢႄ်ယႄ်ဢဝ်ၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ လွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉဢႄ်ဝ ်ႈ ၵူႄ််းႁဝ််းႁဵတ််းမ ူႄ်ၵႄ ်

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ (stereotypes) ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ၶၢဝ််းယၢမ််းပူႄ််ႉမ ်းႁိုင်ယဝ််ႉၵသၼလ်ႈ လွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

ၵ  ႃႇၸွမ််းၶၢဝ််းယၢမ််းတင််းႄမ် ယူႃႇယဝ််ႉ”။ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121145
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ၸွင်ႃႇသူႁူ်ႉလွင််ႈ ၵၢႄပ်ူၵ််းပငွႄ်မ့််ၵတ့််ႄၢင််းယ င််း? 

“ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄမ့််ၵတ့််တွႄ််ႈတ ႃႇႄၢင််းယ င််းႄႄ့်် ပႄဵၶ်ၵ့််တွႄ််ႈၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ၽ ူမ့််ထႅမ် 

ႄမ််ႉၵတ််ႉၼလ်ႈပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပႄ်ႄၢင််းယ င််းၶဝ်ႄႄ််ႉယဝ့််။ လွင််ႈႄ ်ႉ မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇလ မဵဝ််း ႁူမ််ႈပ ်း 

ၵၢႄ်ယွမ််းႁပ့််ပ ်းဝႄူ့််ၶွင်ႄၢင််းယ င််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်ၶတ််းၸ  ႁ လွၵ််းလ ်းတွႄ််ႈတ ႃႇပူၵ််းပွင် 

ႄၢင််းယ င််း၊ ၵၢႄ်ယုၵ််ႉမုႄ််းၸႄ့််ထၢႄ််ႈႄၢင််းယ င််းလူၺ််ႈ ၵၢႄ်ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ၊ ၵၢႄပ်ႄၾ်ၢင့်် 

ႁဵတ််းႁ််ႈတူင့််တ ုႄ်ႃႇ၊ ၵၢႄ်သွႄလ် ၵ််ႈလ ်း၊ ၼလ်ႈ လူၺ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်။ ၵၢႄ်ယုၵ််ႉမႄု််း 

ႄမ််ႉၵတ််ႉႄၢင််းယ င််းႄ ်ႉ ႁဵတ််းႁ််ႈႄၢင််းယ င််းၶဝ်ၸၢင််ႈတႅပ််းတတ််းၸ  လ ်ႈၵူ်ႈလွင််ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶဝ် ပ ်းၸဵမ်ဢဝ် မ ူဝ််ႈၶဝ်ႁူပ့််ထူပ််းပႄ်ႁ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၶဝ် 

ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  ၶဝ်ၵတၸၢင််ႈလ ်ႈႁပ့််တ ုဝ့််တၢင််းတွႄ််ႈတ ႃႇၵတတႅပ််းတတ််းလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ 

လူၺ််ႈဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇဝူႄ့််ထ ုင် ၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းဢႄ်ၶဝ်ပဵႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈၶဝ်မ ်းလွင််ႈ 

လွတ််ႈလႅဝ််းတ ူဝ််းႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ ၼလ်ႈ မ ်းတ ုဝ့််တၢင််းတ ႃႇၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းႁဵတ််းၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ယ ူင််းဢၢႄ််းဢႄ်ၸ  ၶဝ်ၶ  ်ႈပဵႄ်ႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ”။ 

သင်ဝ ်ႈႁဝ််းမ ်းတူၺ််းလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉ 

ၵၢႄ်ပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈ feminism (ၵၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဢႄ်ႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈမ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်း) ႄ ႄႄ််ႉ 

မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။  

 

 

ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင် (3.2) - “FEMINISM” ႄႄ််ႉပွငႃ်ႇဝ ်ႈသင်?12 

 
60 မ ႄ တ့်် 

 
တ ႃႇႁ််ႈပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈ “feminism” (လွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

မ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်း) ၼလ်ႈ တ ႃႇၵတသပ််းလႅင််းၼႄလွင််ႈဢႄ်ၵူႄ််းၵမ််ႈႄမ်ပွင်ႃႇၸ   
ၽ တ််းပ ူင််ႈႄ ူဝ်လွင််ႈ “feminism”။ 

 
ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (Projector) ၼလ်ႈ ၶွမ်ီႊ (laptop) 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

 
12 Adapted from Diversityis: https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-
history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
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ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၶ ုႄ််းလ ုမ့််ပႄ်လွင််ႈ “FEMINISM” ၵသ ၶ ုႄ််းသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ပ ်းဝ ်ႈ 

ဢ င်ႄ ူဝ ် ၵူႄ််းႁဝ််းၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉမ ်းပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ႄ ်ႉၵၵ ်ႈ ၵတၸၢင််ႈ 

ႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈဢႄ်မ ်းၸ  ၵူႄ််းၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉယူႃႇ၊ ၼလ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႄ ်ႉ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ႄ ့် 

လွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််းယူႃႇ။ 

 

ၶႅပ််းႁၢင််ႈ (3.3) feminism (O’Donnell, 2019) 

1. ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လ ူၵ််ႈၵူ်ႈတွႄ််ႈတ ႃႇလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့်ၵသ။ ဝ ်းႄႄ့်် 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼႄၶႅပ််းႁၢင််ႈပ ်ႈႄ ူဝ်ႄႄ််ႉ (ၶႅပ််းႁၢင််ႈ 3.3) တ ်ႈႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းၵသ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸႄ်ႁၢင််ႈ ၊ တႅမ််ႈပဵႄ်ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း၊ ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ့််ၵူ်ႈလွင််ႈ 

ဢႄ်ၵွင့််ၵ ႃႇၵႄ်တင််း  “feminism” (ၵၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

မ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်း) ႄ ႄႄ််ႉ ၸွမ််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶွင်ၶဝ်။ တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈၶဝ်ၶ ်ႈၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ် 

ယၢမ််ႈင ႄ််းႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််း ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈဝ ်ႈပဵႄ်လွင််ႈပ ်းဝူႄ့်် ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈဢႄ်ၶဝ် 

ယုမ်ႃႇယမ်ႄႄ့််ၵူၺ််း။ ၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းႄႄ့်် ထုၵ်ႃႇလ ပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ် 

ၵတၸၢင််ႈဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈလ ်ႈလွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််း ပ ်းၸဵမ်ပ ်းဝူႄ့််ဢႄ်လ  ၼလ်ႈ 

ဢႄ်ဢမ်ႃႇလ ။  

2. ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် မွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇၵႄ်ႄႄ့်် 

ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ တ ်ႈႄ ်ႈႁွင််ႈႁဵႄ််း။ ၽွင််းမ ူဝ််ႈၶဝ်တ ုၵ့််မွၵ်ႃႇလၢတ််ႈယူႃႇႄႄ့်် 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် တႅမ််ႈၵၶ ်ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈမႄ််း ဝ ့်ႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််း။ 

3. ႁုပ််ႈပႄ်လွင််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈလွၵ််းပ ူင်ၵမ််ႈၽွင််ႈဢႄ်သူတႅမ််ႈဝ ့်ႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းႄႄ့်် ဢမ်ႃႇဝ ်ႈ 

ၵတပဵႄ် ၶႅပ််းႁၢင််ႈ၊ ထွ ်ႈၵ ၢမ််း၊ ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ့််။ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ၶ ုႄ််ႈႁူမ််ႈၵႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ်ၸွမ််းၵူ်ႈၽ  မႄ််းၵသ ႁ််ႈၶဝ်ထႅမ်ပႄ် တူႄ််ႈထႅဝ်ၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈ 

ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း 
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ႄ ့် ႄမ်ၵ ်ႈႁိုဝ်လ ၵ ်ႈႄႄ့််။ ဝ ်းၵသႄႄ့်် လ ူၵ််ႈဢဝ်လုၵ််ႈႁဵႄ််းၵမ််ႈၽွင််ႈ ၶ ုႄ််းမ ်းမွၵ်ႃႇ 

လၢတ််ႈပႄ် လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈဝ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ။ 

Feminism ႄ ်ႉပဵႄ် … 

Feminism ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈ … 

4. ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်တႅမ််ႈတ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် “feminism” ဝ ်ႉႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းတ ႃႇသွင်ၵၶ ်ႈၵသ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၸွမ််းၵႄ်တင််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််း။ (မ တငွ််း Bell Hooks ႄႄ့်် ပဵႄ်ၽူ်ႈတႅမ််ႈ 

လ ၵ််ႈၵၵ ်ႉဢႄ်မ ်းၸ ုဝ််ႈသဵင်ၼလ်ႈၵူႄ််းတင််းႄမ်ႄပ််ႉယမ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

“feminism”) - 

a. Merriam-Webster Dictionary လၢတ််ႈဝ ်ႉဝ ်ႈ “ပဵႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ႄု့််သၵၽ ်းၶွင် ၵၢႄ်မ ူင််း၊ 

ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း ၼလ်ႈ လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၵဵဝႃ်ႇလူၺ််ႈၽၢင်ႁၢင််ႈၸ ်းယ င််း။”  

b. Bell Hooks - “feminism” ႄႄ့်် ပႄဵ်လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈၵၶ ်ႈၼႁ်ႉႁၢမ််ႈ 

တ ႃႇၸ ်းယ င််း၊ လွင််ႈဢဝ်ၵပ်ႉပုႄ််ႈၵႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈ 

ၶ ႃႇႄဵၵ််းတဵၵ််းတဵင်ၵႄ်ႄႄ့်် မူတ််းႁ သုတ််းသဵင််ႈၵ  ႃႇ” ႄ ယဝ််ႉ။ 

ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်လၢတ််ႈၼႄပႄ်လွင််ႈ တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း ဢႄ်ဝ ်ႈ 

“feminism” ၵသ လၢတ််ႈပ ်းဝ ်ႈ ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈတ ႃႇၵတပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း 

ႄ  ်းၼၵ်ႈၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းၵၶ ်ႈယႄ်ႃႇၸ  လွင််ႈဝ ်ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉမ ်းမ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်း (feminism) 

ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

ၵၶ ်ႈယမုႃ်ႇယမလ်ငွ််ႈဝ ်ႈသႄုႃ်ႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းမ ႄူႄ်ငႃ်ႇၵႄူ််းၸ ်း (Feminism) 

“feminism” ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉပွင်ႃႇဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈပဵႄ်ယ င််းႁိုဝ်ၸ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ပဵႄ်ၵႄူ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

ၵၵ ်ႈယဝ််ႉ ၶဝ်တ ုႄ််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၼလ်ႈတ ုဝ််ႉတၢင််းၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်။ မႄ််းပႄဵ်လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ဢႄ်ၵမ  ႄပ််ႉယမ်ႄ ူဝ်လွင််ႈတူဝ်ထူပ််းဢႄ်ႄၢင််းယ င််းၶဝ်လ ်ႈႁူပ််ႉမ ်း၊ ၽၢင်ႁၢင်ၸ ူဝ််ႉၶ ူဝ််း၊ 

ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ် ၼလ်ႈ ဢဵႄ်ႁႅင််း ဢႄ်ၶဝ်မ ်း၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွင််ႈၶတ််းၸ  တ ႃႇထႅမ်ႁႅင််းႄၢင််းယ င််း 

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ႁ််ႈဝႄူ််ႉၶွပ််ႈထ ုင်သုႄ်ႃႇလ ်ႈဢႄ်တဵမ်ထူႄ််ႈၶွင်ၶဝ်။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ မႄ််းယင််းပဵႄ် 

ၵၢႄ်ၼမ်းပၵူ််းပွင်ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ်းယ င််းႁ််ႈၵပ ်းၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  လ ်ႈ 

ဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈဢွႄ်ႃႇယ င််းၶဝ် လ ်ႈႁပ််ႉတ ုဝ််ႉတၢင််းႄ  ်းၸူဝ််ႈပၢႄ်ၶဝ် မ ူႄ်ၵႄ်တင််း 

ဢွႄ်ႃႇၸ ်းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းၶဝ် ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ (IWDA)13. 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်သပ််းလႅင််းၼႄပ ်းဝ ်ႈ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈႄၢင််းယ င််းၵူၺ််း ၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ၵၵ ်ႈ 

ၸၢင််ႈမ ်းပ ်းဝူႄ််ႉဝ ်ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈမ ူႄ်ႄင်ႃႇၵူႄ််းၸ ်းၶဝ် ႄ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၵၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်လွင််ႈ "feminism" ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၼလ်ႈဝ ်ႈ ၵဝဵ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႄၢင််းယ င််းၵူၺ််း၊ 

မႄ််းပဵႄ်လွင််ႈ ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၸ ်းႁိုဝယ် င််း။ ၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ၵၵ ်ႈ 

 
13 IWDA ‘What is Feminism’. Accessed on 9th January 2022: https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/ 

https://iwda.org.au/learn/what-is-feminism/
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ၸၢင််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ် တ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် ဢမ်ႃႇဝ ်ႈပႄဵ ်

ၸ ်းႁိုဝ်ယ င််း၊ ၼလ်ႈ ၸၢင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််းၵွင််ႉသၢႄ်ၵႄ်ၵသပူၵ််းပွင်လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ်လ ်ႈ။ 

တ ႃႇၵတၼႄပ ူင်တႅၵ််ႈၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၶွင်ၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်

တ ႃႇသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ ၵၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ 

ႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်လ ်ႈမ ူႄ်ၵူႄ််းၸ ်းၵူၺ််းႄ ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၼႄပႄ်သ ူၵ််ႈပ ုႄ််း 

ဢႄ်ၸၢင််ႈႁ လ ်ႈမ ်းႄႄ််ႉ ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် (လွင််ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ထုၵ်ႃႇလ  

ဢဝ်မ ်းဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ႄႄ််ႉ 

လ ်ႈလၢတ််ႈၼႄတၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶဝ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ် “Feminism” ဢႄ်ႄ ်ႉ) ။   

ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈမႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈတ ႃႇမၵ််းမ ႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄႄ်  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၼလ်ႈ

ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝ ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်? 

လွင််ႈၾ င််ႈၾ ်ႉရ ႃႇသ ႃႇလႅၵ််ႈလ ်ႈ၊ လွင််ႈဢွင််ႈတ ်ႈယူႃႇတူႄ််ႈၼလ်ႈတူဝ်သတ််းသၽ ႃႇဝယူပ််ႈယွမ််းလူ်ႉၵွ ၊ 

ၼလ်ႈ ပႄ်ႁ ၵၽ်းလွင််ႈဝူၺ်ႃႇႁင််ႈ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်လွၵ်ႃႇင ူတ််ႈ ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ပႅတ််ႈ 

ၸူဝ််ႈပၢႄ်ၵႄူ််းႁဝ််း၊ ၵၢႄပ် ်းမၢၵ််ႈမ ်း၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််း ၼလ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

လွင််ႈယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်ဢႄ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််းၼလ်ႈသွ ်ႉၸပ််းၵႄ်မ ်းၸွမ််းပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၸ ူဝ််း

ႄ ်ႉႄႄ််ႉ တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄၵ်ူႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ သုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

တ ႃႇမ ်းဢသၢၵ််ႈလွတ််ႈယူႃႇလ ်ႈ၊ သုႄ်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈထ ုင်ပ ်းယူႃႇလ ၊ သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇမ ်းၶဝ််ႈႄမ််ႉတၢင််းၵ ႄ်၊ 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈလွင််ႈမူတ််းသ   ၼလ်ႈ မ ်းႄမ််ႉၵ ႄ် ႄမ််ႉၸ  ်ႉ၊ မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇႁဵတ််းၵၢႄ ်

ၾ င််ႈထုင််း၊ မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတႅပ််းတတ််းႁင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ လ လ လွင််ႈထႅင််ႈတင််းႄမ်၊ 

ဢႄ်မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ်းယ င််း။ 

 ၵၢႄ်ၸႅၵႃ်ႇၼၽဢႄ်ယႄ်ဢဝၸ်ႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းဢႄ်မ ်းမ ်းၸဵမ်ၵွႄ်ႃႇ ၼလ်ႈ ၵၢႄႁ်ဵတ််းႁ ်ႉ 

ၸ ်ႉၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််း၊ လွင််ႈဝ ်ႈၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ူႄၵ်ႄ်မူတ််း၊ လွင််ႈမၵ််းၶႅႄ််ႈဝ ်ႉၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ၊ 

လွင််ႈလူဝ်ႃႇလ ်ႈထၢတ််ႈဢႁ ႃႇရဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ႄ  ်းၸူဝ််ႈပၢႄႄ် င်ု်ႈၼလ်ႈၸူဝ််ႈပၢႄ်ႄ ုင််ႈ ပ ူင်လူင် 

မႄ််းၼတ်ႉ မ ူဝ််ႈၽွင််းတ ုၵ််းပဵႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇလႅင်၊ ပၢႄ်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ၊ ၽွင််းတ ုၵ််ႉပ ်းတွင််ႉ၊ ၼလ်ႈ 

မ ူဝ််ႈၵ ူတ်ႃႇလုၵ််ႈ၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈဢႄ်လ ်ႈႁပ််ႉၵၽ်းဢႄ်မ ်းၵွင််ႉ ၼလ်ႈ မ ်းထႅင််ႈတင််းႄမ် ဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈ 

ပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ယ ်ႉလူ်ႉလႅဝ်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႁ်ဝ််း 

ႁ််ႈႁၢင််ႈႁ ်ႉႁၢဝ််ႈႁႅင််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝႃ်ႇ ပ ်းတင််း ပႄ်ႁ လွင််ႈၾ င််ႈၾ ်ႉရ ႃႇသ ႃႇလႅၵ််ႈလ ်ႈ။  

ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ပ ၵ််ႉသမ််ႉဝ ်ႈ လ ်ႈႁူပ််ႉထူပ််းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉဢႄ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််းၵတ ႃႇသၽ ႃႇဝ 

ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ယူႃႇၵသတ ်ႉ ႄၢင််းယ င််းတင််းႄမ်ၵၵ ်ႈ ယင််းပဵႄ်ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်တူင််ႉႄ ုင် 

လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈတ ႃႇၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ယူႃႇ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ပဵႄ်ၽူ်ႈၸတ််းၵၢႄ ်

ၽ ႃႇၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ ၼလ်ႈ ၽ ႃႇသူႄ််းတုမ်တ ႃႇၸူဝ််ႈပၢႄ်ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း၊ ၼလ်ႈ 
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ပဵႄ်ၽူ်ႈလူလွမ်ၼႁ်ႉၵင််ႈဢႄ်ၵႄႅ်ႃႇၶႅင် တ ႃႇလုမ််းလ ်းတ ်ႈလ ႄ်၊ ႄမ််ႉ၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈပႄဵ်၊ 

ၼလ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။.14 

ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶငွ်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ႄ  ်းတွႄ််ႈႄ ့်ႁဝ််းၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််း လွင််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင်ၵႄ် ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵွင့််ၵ ႃႇၵႄ် ႄ  ်းၼၵ်ႈ 

ၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််း ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။ လွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ့် 

ၵတဢ င်ႄ ူဝ်တူဝ်ထူပ််း ၼလ်ႈ ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်ၶွင် ၽူ်ႈၶဝ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵသ ႁဵႄ််းႁူ်ႉၵ  ႃႇ 

ၸွမ််းၵႄ်။  

 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (3.3) - ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင် 

ၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ၵၢႄ်ႁူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈ ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်းႄႄ့်် 

လမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၽ ုင််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄ်လ ႄႄ််ႉယူႃႇယဝ့််။ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းတ ်ႈႄ ုင််ႈၼလ်ႈတ ်ႈႄ ုင််ႈႄႄ််ႉ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းၶွင်ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်း 

ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄႄ််ႉပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉ၊ ယွႄ််ႉႄႄ် 

ၼလ်ႈ ဢ ႃႇႄ ႃႇတ ႃႇၵုမ််းၵမ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၸ ူဝ််းႄႄ့််ၵၵ ်ႈ ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် 

ဝ ်ႉယူႃႇယဝ့််။ 

 

တွႄ််ႈၵၢႄ်ၽ ုၵ််းၽွႄ််ႉ -  Gender Power Palm (20 မ ႄ တ််ႉ) 

တွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် - ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ 
ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် l (1 ၸူဝ််ႈမွင််း) 

 
ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့် ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ် 
လွင််ႈၵွင့််ၵ ႃႇၵႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း၊ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းဢႄ် 
ၾ င််ႈထုင််းပႄ်ၵ ုၵ််းမ ်းၸွမ််းႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း ၼလ်ႈ 
လွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွင် 
သၽ ႃႇဝ ႄ  ်းၼၵ်ႈၵူႄ််းၸ ်းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််း တ ူဝ််းႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ တွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ် 

ဢႄ်ႄ ့် ၵတဢ င်ဢဝ်လွင််ႈတူဝ်ထူပ််း ၼလ်ႈ တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 
ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ယၢမ််ႈႁူပ့််ထူပ််းမ ်း၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈႄ ့်ၵတၸၢင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈ 

 
14 UN Human Rights ‘Human rights The Environment and Gender Equality’. ၶဝ််ႈတူၺ််းမ ူဝ််ႈ 9 January 2021: https://bit.ly/32UBPxH 

https://bit.ly/32UBPxH
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ႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်မ ်းလွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ် ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝဢႄ် 
မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း လ ်ႈလ လ ယူႃႇယဝ့််။ 

 
ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈ PowerPoint တ ႃႇၵတၼႄပႄ် လွၵ််း မ  (3.1) ၼလ်ႈ မ  (3.2) ၊ ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ 
(projector) ၼလ်ႈ ၽႅႄ်ႃႇၼႄငဝ််းတူင််ႉ (projector screen) ၊ ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ 

ၼၸ်ႈတ ႃႇၸႄ်ႁၢင််ႈ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ။ 

 
လငွ််ႈတငူ််ႉႄ ငု် Gender Power Palm (20 မ ႄ တ််ႉ) ႄ ့် ၸၢင််ႈဢဝ်မ ်းၸ  ်ႉ 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တူင့််တ ုႄ်ႃႇလႅတ််းသႅဝ််း တ ႃႇၸႄ်ၸ   

ႁ််ႈၶဝ်ဝူႄ့််ထ ုင်လွင််ႈၵွင့််ၵ ႃႇၶွင်ဢ ႃႇႄ ႃႇ ႄႄ့််ယဝ့််။ ။  

တွႄ််ႈၽ ုၵ််းၽွႄ််ႉ - Gender Power Palm (20 မ ႄ တ့််)15 

1. ၸႅၵ်ႃႇၼၽၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပဵႄ်သွင်ၸုမ််း၊ ၸုမ််းႄ ုင််ႈ ပဵႄ်ၸုမ််း (ၵ) ၼလ်ႈ 

ၸုမ််းႄ ုင််ႈပဵႄ်ၸုမ််း (ၶ) ၵသ ႁ််ႈၶဝ်ၸုၵ််းၸႅႄ်ႃႇထႅဝ်ၵသဝ ႃႇႄ ်ႈၶဝ််ႈၸူ်းၵႄ်။  

a. ႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််း (ၵ) 

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉယုၵ့််ၽ ႃႇမ ုဝ််းၶ ုႄ််ႈမ ်းၽ ႃႇႄ ်ႈၵၵ ်ႉဢႄ်ၸုၵ််းတၢင််းႄ ်ႈၶဝ်ဢႄ်ပဵႄ်ၸု

မ််း (ၶ) ႄႄ််ႉ မွၵ််ႈ 6 ႄ ဝ့််။ 

b. ႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််း (ၵ) ၵၵ ်ႉလ  ၵၵ ်ႉႄႄ််ႉ ဢဝ်မ ုဝ််းၶွင်ၶဝ်ၸ  ်ႉ “ဢမ်ၸ  ” 

ဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်ၸ ူဝ််းယူႃႇႄ  ်းၸုမ််း (ၶ) ၼလ်ႈ ႁ််ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်ႄ  ်းၸုမ််း (ၶ) 

ႄႄ််ႉဢဝ်ႄ ်ႈၶဝ်ၶ ်ႉၵ  ႃႇၸွမ််းမ ုဝ််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်ႄ  ်းၸုမ််း (ၵ) 

ႄႄ််ႉၵူ်ႈၽ ႃႇဢႄ်ၶဝ်ၶ ်ႉမ ုဝ််းၶဝ်ၵ  ႃႇ ၼလ်ႈ တၢင််းၵ ႄ  ်းၼၵ်ႈမ ုဝ််းဢႄ်ၶ ်ႉၵ  ႃႇ-

မ ်းၼလ်ႈႄ ်ႈႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈပဵင််းၵဝ်ႃႇယူႃႇၵသႃႇ။  

c. ဝ ်းၵသပူႄ့််ၵ  ႃႇမွၵ််ႈ 3 - 4 မ ႄ တ့််ယဝ့်် ႁ််ႈၶဝ်လ ်ႈပုတ််ႈႄ ်ႈတ ်ႈၵႄ်။ ပွၵ််ႈႄ ့် 

ႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််း (ၶ) ပဵႄ်ၵူႄ််းဢွႄ်ႁဵတ််းၵသ ၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််း (ၶ) 

ပဵႄ်ၵူႄ််းႁဵတ််းၸွမ််းတၢင််းလင်။ 

2. ဝ ်းၵသလဵႄ််ႈၵဵမ််းႄ ်ႉယဝ််ႉၵ  ႃႇယဝ််ႉၸ ုင် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် (ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) 

ထုၵ်ႃႇလ ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းတွင််ႈထၢမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ 

ႄ  ်းၸ  ၶဝ်ပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈ ၸွမ်ႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ -  

• ၵဵမ််းႄ ်ႉၸွင်ႃႇလ မူႄ််ႈသ ူဝ််းတ ႃႇၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႁ ်ႉ? 

ၸွင်ႃႇမႄ််းႁဵတ််းႁ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇမ ်းလွင််ႈဢမ်ႃႇယူႃႇသ ႃႇလူမ်ၸ  ႁိုဝ်? 

• ၸွင်ႃႇမ ်းၽ  ၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉၵ ုတ််းပႅတ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ဢမ်ႃႇယွမ််းႁဵတ််းၸွမ််း 

ပဵႄ်မၢင်ပွၵ််ႈႁိုဝ်? ၵွပ််ႈသင်?။ 

 
15Adapted from the ‘Columbian Hypnosis’ activity used in Forum Theater. ၶဝ််ႈတူၺ််းလ ်ႈထႅင််ႈတ ်ႈ -

https://bit.ly/3IReNay  ဢမ်ႃႇႄႄ်သ ုပ်ႃႇလူထႅင််ႈလ ်ႈတ ်ႈ - https://bit.ly/3HODWRO 

https://bit.ly/3IReNay
https://bit.ly/3HODWRO
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• ႄ  ်းၸ  ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ 

မ ူဝ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပဵႄ်ၵၵ ်ႉဢႄ်ယူႃႇႄ  ်းၸုမ််းဢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ၶ ်ႉမ ုဝ််းၵ  ႃႇမ ်းႄႄ််ႉ? 

• ႄ  ်းၸ  ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ 

မ ူဝ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈပဵႄ်ၵၵ ်ႉဢႄ်ယူႃႇႄ  ်းၸုမ််းဢႄ်ၵတလ ်ႈႁဵတ််းၸွမ််းႄႄ််ႉ? 

 

3. ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၸွမ််းၵႄ်ယဝ််ႉႄႄ််ႉ၊ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶ ုႄ််းၼမ်းႁုပ််ႈပႄ်ႁူဝ်ၵႅပ််ႈမႄ််းၵသ သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ ၵဵမ််းဢႄ်ႄ ်ႉ 

မႄ််းၸွ ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တင််းသဵင််ႈလ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းၶူႄ််ႉႁႄ် 

လွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်ၶွင်ဢ ႃႇႄ ႃႇႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ပ ူင်လူင်မႄ််းၵၵ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

ၸ ်းယ င််းၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈၵၢႄ်ၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

• လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ မႄ််းဢွၵ်ႃႇႁၢင််ႈတၢင်တူဝ် ဢ ႃႇႄ ႃႇ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ꧦ? 

• လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ မႄ််းႁဵတ််းႁ််ႈ လွင််ႈမ ုတ််ႈၵ ုဝ််း ၼလ်ႈ လွင််ႈၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ် 

ႄ  ်းၼၵ်ႈၽဝႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်း ႄ  ်းတွႄ််ႈ 

ၵၢႄ်ႄ ်ႈႁိူႄ််းၼလ်ႈၵၢႄ်ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ ၼလ်ႈ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင် 

ၼလ်ႈ ၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၶွင်ၵူႄ််းၸ ်းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််းပဵႄ်ဝ ်ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

4. ဝ ်းၵသၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်(ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) 

ႁုပ််ႈႁူဝ်ၵႅပ််ႈတွႄ််ႈသွႄ်ႃႇဝူႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ၊ 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်(ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) သ ုပ်ႃႇၵ ႃႇၵွင််ႉၸူ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ထႅင််ႈႁူဝ်ႄ ုင််ႈတ ်ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ16 

1. ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း တ ႃႇၵတသ ုပ်ႃႇလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၵ  ႃႇထႅင််ႈႄ ်ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

(ၽူ်ႈပူင်သွႄ်) တႅမ််ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း “ၵၢႄ်ၶဝ််ႈၸူ်းထ ုင်လ ်ႈ” ၼလ်ႈ “ၵၢႄ်ၵုမ််းၵမ်” 

တ ်ႈႄ ူဝ်ပႅႄ််ႈပုႄ််းတ ်ႉ။ ႁ််ႈသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပ ်းဝ ်ႈ 

တ ုဝ််ႉတၢင််းတ ႃႇၵတၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈလ ်ႈၵသဢႄ်ꧦမ ်း 

ၵသၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉလ ်ႈႄႄ််ႉ “ၵၢႄ်ၶဝ််ႈၸူ်းထ ုင်လ ်ႈ”၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်မ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် သုႄ်ႃႇႁဵတ််းလ ်ႈၵသပ ူင်ပ ူင် တ ႃႇတႅပ််းတတ််းလ ်ႈဝ ်ႈ 

ၵူႄ််းၵၵ ်ႉလ  ၵတမ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈၸူ်းထ ုင်ၶူဝ််းၶွင် 

ၼလ်ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်ႄႄ််ႉတွႄ််ႈတ ႃႇသင်ႄ ႄႄ််ႉ ႁွင််ႉဝ ်ႈ “ၵၢႄ်ၵုမ််းၵမ်” ႄ ယဝ််ႉ။”  

2. ၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းၵသ ႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းမ ်းပ ်းတင််းၵူႄ််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်း။  

 
16 Adapted from The International River and Oxfam. (2020). Transforming power A gender guide for organisations 
campaigning on dams and for rivers. Retrieved 4 January 2020, from https://www.internationalrivers.org/wp-
content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf 

https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf
https://www.internationalrivers.org/wp-content/uploads/sites/86/2020/09/Gender-Guide-English-single-pages.pdf
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3. ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တင််းသဵင််ႈ ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်မ ်းႄ  ်းလွၵ််း 

3.1 ၼလ်ႈ 3.2 ႄႄ််ႉ ၸွမ််းၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းၽ  ၸုမ််းမႄ််းၵသ တႅမ််ႈသ  ႃႇႄ  ်းၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ 

ႄႄ််ႉတ ်ႉ။ 

4. ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈတၢင်တူဝ်ၶွင်ၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ််ႉ တၢင်ႃႇလၢတ််ႈသပ််းလႅင််းၼႄၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇ 

ၶဝ ် ဢႄ်ဢ င်ဢဝ်လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ယၢမ််ႈႁူပ််ႉထူပ််းမ ်းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ် ၼႄပ ူႄ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ႄ  ်းႁွင််ႈႁဵႄ််း။  

5. မ ူဝ််ႈၽွင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တ ုၵ််ႉတၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄယူႃႇႄႄ််ႉ တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် ၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ပ ်ႈတ  ်ႈၸ ူဝ််းႄ ်ႉ 

ၵ  ႃႇၸွမ််း။  

6. ၸွင်ႃႇၵူႄ််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႁိုဝ်တ ႃႇၵတၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈၵုမ််းၵ

မ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝႄႄ််ႉ? ယွႄ််ႉသင်? 

7. ၵူႄ််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းႄႄ််ႉ ၸွင်ႃႇၶဝ်မ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ႁ ်ႉ တ ႃႇၵတ 

ၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝလ ်ႈႄႄ််ႉ? 

8. ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇၸွင်ႃႇဝူႄ််ႉဝ ်ႈ လွင််ႈၶဵင်ႃႇတ ်ႉဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄႄ််ႉ 

မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ႄ ႄႄ််ႉ? 

9. ၵၢႄ်ပႄ်ႁႅင််းၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇႁ််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းၼလ်ႈယ င််းမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ႄႄ််ႉ 

ၸၢင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် လ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်?  

လွၵ််း (3.1)။ ။ သႅႄ််းၶွင်သုႄ်ႃႇလ ်ႈႄ ူဝ်ၶူဝ််းၶွင် ၼလ်ႈ လွင််ႈၵွင့််ၵ ႃႇၶွင်ဢ ႃႇႄ ႃႇ 

သႄႅ််းတ ်ႈလ ႄ ် 
သႄႅ််းသႄုႃ်ႇလ ်ႈ

ဢပု််ႉပ ငူႃ်ႇၶဝူ််းၶငွ ် 
ၽ်ူႈၵမု််းၵမတ် ်ႈလ ႄ ် 

ၽ  ပဵႄ ်

ၽ်ူႈတပႅ််းတတ််း
ႁဵတ််းသၢင််ႈ?  

ၶဝၸ် ဝူ််းႄႄ့်် 

ပဵႄၽ်  ?  

တ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ၸ ုင််ႈ

မ ူင််း  

ၸဝ််ႈၶွင်တ ်ႈလ ႄ်၊ 

မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၸ
တ််းၵၢႄ်၊ ၼလ်ႈ 
မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇ
ၼၽမႅင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်  

လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈႄ  ်းပ ု

ႄ့််တ ်ႈ၊ 
ၼလ်ႈၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််း  

ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ် 

လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ  

ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်လူင်

ပွင်ၸ ုင််ႈၸ ူဝ််းပဵႄ်
ၵူႄ််းၸ ်း  

တ ်ႈလ ႄ်ႄ  ်းပွၵ််ႉ
ႄ  ်းဝၢႄ််ႈ  

ၸဝ််ႈၶွင်တ ်ႈလ ႄ်၊ 
ၽူ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇၸ  ်ႉ
တ ုဝ််းတ ်ႈလ ႄ်၊ 
သုႄ်ႃႇလ ်ႈၸတ််း
ၵၢႄ်၊ သုႄႃ်ႇလ ်ႈ 

တ ႃႇၵတဢမ်ႃႇၶဝ််ႈ
ႁူမ််ႈပ ်း  

ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈ  ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်
ႄ  ်းဝၢႄ််ႈ၊ 
ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇၾ င််ႈ
ထုင််း  

ၵူႄ််းၸ ်းပဵႄၽ်ူ်ႈ
ဢွႄ်ႁူဝ်  
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တ ်ႈလ ႄ ်
သုႄ်ႃႇတူဝ်  

ၸဝ််ႈၶွင်တ ်ႈလ ႄ်၊ 
ၽူ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇၸ  ်ႉ
တ ုဝ််းတ ်ႈလ ႄ်၊ 
သုႄ်ႃႇလ ်ႈၸတ််း

ၵၢႄ်၊ 
သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇၵတ
ဢမ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်း၊ 
သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇသ ု
ဝ််ႉၶ တ ်ႈလ ႄ်  

ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈ၊ 
ၸုမ််းၵုမ်ီႊပႄ ီႊ၊ 
ၼလ်ႈ တၢင်ႃႇၸ ူဝ််း 

ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ် 
ႄ ်ႈႁိူႄ််း ၼလ်ႈ 
ၽူ်ႈၸတ််းၵၢႄ်
ၵုမ်ီႊပႄ ီႊ 

ၵူႄ််းၸ ်း 
ၸ ူဝ််းပဵႄ် 

ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်ႄ ်ႈ
ႁိူႄ််း ၼလ်ႈ 

ၽူ်ႈၸတ််းၵၢႄ် 
ၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််း

ၸ ်း 

 

လွၵ််း (3.2)။ ။ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇ (ႄဵၵ််းတ ်ႈႄ ်ႈတ ႃႇၸႄ်ဢဝ်) 

ၶဝူ််းၶငွ ်သၽ ႃႇဝ  ၵၢႄၶ်ဝ််ႈထ ငုၶ်ဝူ််းၶငွ ် ဢ ႃႇႄ ႃႇတ ႃႇတပႅ််း 

တတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ  

ၵၢႄၵ်မု််းၵမႄ် ဝူ ်

ႄမ့််တႄွ််းၽႄွ််းလ  

ၽ  ၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်

လ ်ႈ? 

ၽ  ပဵႄ်ၵၵ ်ႉတႅပ််းတတ််း 

ဝ ်ႈၶူဝ််းၶွင်ႄႄ့််ထုၵႃ်ႇလ 

ၸ  ်ႉတ ုဝ််းၸ ူင့််ႁိုဝ် ၼလ်ႈ 

ၽ  ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁပ့််ၽႄွ််းပၢ

င််ႈၶွင်ၶူဝ််းၶွင်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ? 

ၽ  ပဵႄ်ၵၵ ်ႉၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််း

ၶွင်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ? 

ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း 

တ ်ႈလ ႄ ် 

တူင််ႈႄ ်း၊ သူႄ်၊ ႁ ်ႈ        

သူႄ်ႁ မ််းႁွမ််းသၢပ်ႃႇ

ၼမ်ႈႄမ််ႉ  

      

သူႄ်ၽၵ််းႄ  ်းဝၢင််းႁိူ

ႄ််း 

      

ပ ႃႇမ ့်  

ပ ႃႇမ ့်ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ု

ႄ််ႉတ ်ႈ 

      

ၽ ုႄ််း        
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ၶဝူ််းၶငွ ်သၽ ႃႇဝ  ၵၢႄၶ်ဝ််ႈထ ငုၶ်ဝူ််းၶငွ ် ဢ ႃႇႄ ႃႇတ ႃႇတပႅ််း 

တတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ  

ၵၢႄၵ်မု််းၵမႄ် ဝူ ်

ႄမ့််တႄွ််းၽႄွ််းလ  

ၽ  ၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်

လ ်ႈ? 

ၽ  ပဵႄ်ၵၵ ်ႉတႅပ််းတတ််း 

ဝ ်ႈၶူဝ််းၶွင်ႄႄ့််ထုၵႃ်ႇလ 

ၸ  ်ႉတ ုဝ််းၸ ူင့််ႁိုဝ် ၼလ်ႈ 

ၽ  ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁပ့််ၽႄွ််းပၢ

င််ႈၶွင်ၶူဝ််းၶွင်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ? 

ၽ  ပဵႄ်ၵၵ ်ႉၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််း

ၶွင်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ? 

ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း ႄၢင််းယ င််း ၵူႄ််းၸ ်း 

ၶူဝ််းၶွင်ဢႄ်ဢွၵ်ႃႇ

ႄ  ်းထ ူႄ်ႃႇ မ ႄူ်ႄင်ႃႇ 

မၢၵ်ႃႇမ ့်ထ ႄူ်ႃႇ၊ 

ယ ်ႈယ  ၼလ်ႈ 

ႄမ့််ၽ ုင််ႈ 

      

ႄမ့်် 

ၼမ်ႈႄမ့််       

ႄွင်ႄမ့််       

ႄမ််ႉႁွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််း

ဢွၵ်ႃႇတ ႃႇၵူႄ််းတင််း

ႄမ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််း 

      

ၵၢႄႁ် ပ  

ႁ ်ႈသူႄ်ၸွမ််းလွ        

ႁငႅ််းၾ ်း 

ၽ ုႄ််း/မ ်ႉ       

တူႄ််ႈမ ့်ၸွမ််းသၢပ်ႃႇ

ပၢင်ႃႇလ ႃႇ 

      

ထၢႄ်ႃႇ       

ယုၵ််းယၵ််းဢႄ်လု

ၵ််ႉတ ်ႈၵၢႄ်ၽၵု််ႈသွ

မ််ႈမ ်း 

(ၸ  ်ႉႁဵတ််းႁႅင််းၾ ်းလ ်ႈ)   
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ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင် (3.4) - သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ 
သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

 
1 ၸူဝ််ႈမွင််း 45 မ ႄ တ့်် 

 
ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ့်ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈ 

တူဝ်ထူပ််းၼလ်ႈပ ုႄ််းတူဝ်ၶွင်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၸ ူဝ််းတူင််ႉႄ ုင်ယူႃႇၸွမ််းသၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ၶွင်။ 
ပ ုႄ််းတူဝ်ၼလ်ႈတူဝ်ထူပ််းဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁူ်ႉလ ်ႈင ႄ််းတ ်ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်ႄႄ့်် ၵတ 
ၸၢင််ႈတ ုၵ််းသူႄ််းပဵႄ်ႁႅင််းဢ ်း ႁ််ႈၶဝ်မ ်းၸ  ၶ  ်ႈပူၵ််းပွင် ၼလ်ႈ ပဵႄ်ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ် 
တွႄ််ႈတ ႃႇမူႃႇၸုမ််း ၼလ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၶဝ်။ 

 
PowerPoint တွႄ််ႈတ ႃႇၵတပ ုတ်ႃႇၼႄပ ူင်တႅၵ််ႈ၊ ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ(projector) ၼလ်ႈ 
ၽႅႄ်ႃႇၼႄႁၢင််ႈ (projector screen) 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ႁ််ႈၼတႃႇတွႄ််ႈႄ ်ႉ လူၺ််ႈၵၢႄ်ႁ််ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်မွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄလွင််ႈဝၢႄ််ႈဝဵင််းၶွင်ၶဝ်ၵသ 

ႁဵတ််းလွင််ႈတူင်ႃႇႄ ုင်ဢႄ်ႁွင့််ဝ ်ႈ 

“ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၵဝ်ၶ ်ႈလ ်ႈၸ  လ ူဝ်ပ ူႄ််ႈသုတ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵဝ်ၶ ်ႈ” 

ဝၢ ၢႆ်းၼၼ ေႃႉ   

1. ႁ််ႈၽူ်ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်လ ူၵ််ႈႁ ၵူ်ႈၽ  မႄ််းၵသ ၸႅၵ်ႃႇပဵႄ် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ (ၵ) ၼလ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ (ၶ)။ 

2. ႁ််ႈၵူ်ႈလ  ၵူ်ႈႄႄ််ႉ ပ ၵ  ႃႇမ ်းႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉၵသ၊ ၽွင််းမ ူဝ််ႈၶဝ်ပ လဵႄ််ႈၸွမ််း 

ၵႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶဝ်လၢတ််ႈၼႄၽၢင်ႁၢင််ႈ “လွင််ႈဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈၸ  ၵသပ ူႄ််ႈ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်” ၼႄဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်။ ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းမွၵ််ႈ (5) မ ႄ တ််ႉ တ ႃႇႁ််ႈၶဝ် 

ဢုပ်ႃႇၼႄၵႄ်လွင််ႈႄ ်ႉ။  

3. ၶတ််းၸ  တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝတ်င််ႈၸ  တင််ႈၵၶ ်းထွမ်ႃႇပႄ်တ ်ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉ 

ၶဝ်၊ ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ ႁ််ႈၶဝ်လ ်ႈလၢတ််ႈလွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််းလူၺ််ႈဢမ်ႃႇမ ်းၽ  သုၵ််ႉယုင််ႈ 

လၢတ််ႈၸွမ််း ၽွင််းမ ူဝ််ႈၵၵ ်ႉၶဝ်တ ုၵ််ႉမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄယူႃႇႄႄ့််။  

4. ဝ ်းၵသၵူ်ႈၸုမ််းဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈယဝ့််ႄႄ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်မွၵ််ႈ 3 – 4 ၵၵ ်ႉ 

တၢင်ႃႇလၢတ််ႈလွင််ႈတူဝ်ထူပ််းၶွင်တ ်းၵၵ ်ႉၶဝ် ၼႄပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။ 
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ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့်ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လ ်ႈၽ ုၵ််း ၼလ်ႈ လပ့််ႄမ့််ၵတ့််ၵၢႄ်ထွမ်ႃႇ 

ၼလ်ႈ ၵမ ထတ််းသၢင်ႄ ူဝ်ၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁပ့််ထွမ်ႃႇင ႄ််းတ ်ႈတ ်းၵၵ ်ႉၶဝ်ႄႄ့််ယဝ််ႉ။ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈႄ ်ႉၵၵ ်ႈၵတသွႄ်ပႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉၵၢႄ်မွၵ်ႃႇလၢတ််ႈတ ်ႈလ  ႄ  ်းတွႄ််ႈ ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင် 

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။  

လငွ််ႈတဝူထ်ပူ််း ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ် 

ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ပ ်ႈႄ ူဝ်ႄ ်ႉယဝ့််ႄ ၸ ုင် ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပဵႄ် 3-4 ၸုမ််း။  

ၸႅၵ်ႃႇပႄ်လွင််ႈတၢင််းပ ုႄ််းတူဝ် (stories)17 ၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်ပႄ်ၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ့််လူဢၢႄ်ႃႇ 

ႄ ုင််ႈၸုမ််းလ  ႄ ုင််ႈႁူဝ်။ မ ူဝ််ႈၽွင််းယၢမ််းၶဝ်တ ုၵ််ႉလူဢၢႄ်ႃႇယူႃႇႄႄ့်် ႁ််ႈၶဝ်ဝူႄ့််ပ ်းၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။  

• လွင််ႈပ ုႄ််းႁူဝ်ႄ ့်ပဵႄ်လွင််ႈသင်?  

• ႄ  ်းပ ုႄ််းႁူဝ်ႄ ်ႉမ ်းလွင််ႈသင်ပဵႄ်မ ်းလ လ ? 

• ၽူ်ႈတႅမ််ႈပ ုႄ််းလွင််ႈတၢင််းႁူဝ်ႄ ်ႉ မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတွပ်ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

• ၵၵ ်ႉတႅမ််ႈၼႄလွင််ႈတၢင််းႄ ်ႉႁဵတ််းသၢင််ႈလွင််ႈသင်လ လ  တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈငဝ််းလ ်းႄႄ််ႉ 

တ ူဝ််းလ မ ်း?  

• ၸွင်ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်ႄႄ််ႉမ ်းလွင််ႈဢွင်ႃႇၵပ်ႉ? ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈဢွင်ႃႇၵပ်ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈဢမ်ႃႇဢွင်ႃႇၵပ်ႉလ ်ႈ? 

 

ဝ ်းၵသႄႄ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈတၢင်တူဝ်ၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ့်် ၶ ုႄ််းမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပႄ်ၵၶ ်ႈတွပ်ႃႇၶွင်ၶဝ် 

ႄ ်ႈႁွင််ႈႁဵႄ််း။ 

ၼမ်ႈႄမ််ႉႁဝ််း, သ ၸ  ႁဝ််း - ၵၵ ်ႉတမႅ််ႈ ႄၢင််းႁွမၶ်မ််း 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ၶ ်ႈႁွင့််ႄၢင််းႁွမ်ၶမ််း၊ ၶ ်ႈပဵႄႄ်ၢင််းယ င််းဢွႄ်ႃႇၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ ဢႄ်ၵ ူတ်ႃႇယ  ႃႇမ ်း 

ႄ  ်းမ ူင််းပႄ်ႃႇၵသ ၸုမ််း Weaving Bonds လ ်ႈလ ူၵ််ႈၶ ်ႈႁ််ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်တ ်ႈၵဵင််းမ ႃႇႄ ်ႉၵဢ ်ႈ။ မ ူင််းပႄ်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ဝဵင််းလဵၵ့််လဵၵ့််ဢွႄ်ႃႇ 

ဝဵင််းႄ ုင််ႈ ဢႄ်ယူႃႇႄ  ်းၸ ုင််ႈတ ်းပွတ််းၸၢႄ််း။ ဝၢႄ််ႈဢႄ်ၶ ်ႈယူႃႇသဝ််းႄႄ့်် ပဵႄဝ်ၢႄ််ႈလဵၵ််ႉလဵၵ််ႉ 

 
17 To read additional stories, please refer to the links below: 

https://bit.ly/3g1acFy 

https://bit.ly/3yZYt2Q 

ၸ ုဝ််ႈ 

https://bit.ly/3g1acFy
https://bit.ly/3yZYt2Q
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ဢွႄ်ႃႇဢႄ်ႁၢင််ႈလ ၵသလ ်ႈပ ုင််ႈဢ င်ႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့််ၶူင််း ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့််ႁ မ််းႁွမ််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ။် 

ၵၢႄ်ႁ ၵ ႄ်လဵင့််တွင့််ႁဝ််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ၼတ်ႉပဵႄ်ၵၢႄ်ၽုၵႃ်ႇသွမ််ႈ၊ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ႄမ််ႉဢႄ် 

ႁဝ််းၶ ်ႈၸ  ်ႉၵမ််ႈႄမ်ႄႄ််ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈပ ုင််ႈဢ င်ႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့််ယူႃႇယဝ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ်ဢမ်ႃႇၵ ်း 

ၼမ်ႈႄမ့််ၶူင််းၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ့််ႁ မ််းႁွမ််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ၸ ူဝ််းႄႄ့််ၵၵ ်ႈ ပဵႄ်ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄ  ်းတွႄ််ႈ 

ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််းၶွင်ပ ်ႈႄွင့််ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇႁ မ််းၵ ႄ်ၸမ်ၼမ်ႈႄမ့််ၸ ူဝ််းႄ ့်ယဝ့််။ ယွႄ််ႉ 

ပ ူဝ််ႈၶ ်ႈၵ ူတ်ႃႇမ ်းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႄ ့်ၼလ်ႈ ၶ ်ႈၵၵ ်ႈမ ်းၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းဝ ်ႈ ၶ ်ႈၵတသ ုပ်ႃႇယူႃႇတ ်ႈႄ ်ႈၵ  ႃႇ 

ၵတ ႃႇၸူဝ််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ့််ႄႄ်ၼလ်ႈ ၶ ်ႈႁဝ််းၶ  ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈၸ ူဝ််းႄ ့် ပႄဵ်မ ်းလ ်ႈတ ႃႇတူဝ် 

ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇၵူၺ််းၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ႁ််ႈမႄ််းပဵႄ်လ ်ႈပ ်း တ ႃႇပႄု််ႈပၢင််ႈၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈ ႄ  ်းဢ ူင်ႃႇႁဝ််း 

တင််းသဵင််ႈၶ ်ႈၵဢ ်ႈ။ 

မ ူင််းပႄ်ႃႇႄ ့်ပႄဵ်မ ူင််းဢႄ်မ ်းလုၵ််ႈလွ ၶဵဝ်ၼလ်ႈထ ူႄ်ႃႇၶ ူဝ််းၽ ူဝ်မ ့်လွမ့််ႁွပ််ႈဝ ့်ၵသ၊ မ ်းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ 

ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄ်ႁၢင််ႈလ တင််းႄမ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၼမ်ႈႄမ့်် ၼလ်ႈ ႄမ့််ႁွင််ႈၸ ူဝ််းလ လူင််းၵ  ႃႇ 

ႄ  ်းၼမ်ႈႄမ့််ၶူင််း (ႄမ််ႉၶူင််းႄ ်ႉပဵႄ်ၼမ်ႈႄမ််ႉသ ႄ ုင််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ ၵတ ႃႇသ ၸ  ၵူႄ််း 

ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၵသပ ူႄ််ႈ)။ ဢွင််ႈတ ်ႈႄ ့် ပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၵူႄ််းဢႅဝ်ႃႇၼလႃႇလ ်ႈ 

ၵွပ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈမႄ််းပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်မ ်းလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈၼလ်ႈၵ ်ႉမ ်းပၢင်တ ုၵ််းၵႄ်။ တ ်ႈဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ 

ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇမ ်းႁူင််းၵၢႄ်ပ ်းၸၢၵ််ႈ ၼလ်ႈ ႁဝ််းၶ ်ႈပ ုင််ႈဢ င်ၵၢႄ်ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇႁ င ုႄ််း 

ၶဝ််ႈႄ  ်းႁိူႄ််း ၼလ်ႈ တ ႃႇပူၵ််းပွင်ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ။ ႁဝ််းၶ ်ႈၽုၵ်ႃႇၶဝ််ႈ ၼလ်ႈ ၽၵ််းမ ႃႇၵႁ  

ဢႄ်လူဝ်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉႄမ််ႉႄမ ် ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈလွင််ႈၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈလ ႄႄ့်် 

ႁဝ််းၶ ်ႈလူဝ်ႃႇလ ်ႈမ ်းႄမ့််ၵုမ်ႃႇထူႄ််ႈ ႄႄ််ႉယဝ့််။ လ ူဝ်ၵသႄႄ့်် ႁဝ််းၶ ်ႈၵဵပ််းၽ ႄု််း (ႁွႄ််းၽ ႄု််း) 

ႄ  ်းထ ူႄ်ႃႇတ ႃႇႁုင်မ ုဝ််ႉ၊ ၼလ်ႈ ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈၽၵ််းၶဵဝ်တ ႃႇႁဵတ််းပဵႄၽ်ၵ််းၵပ််းၶဝ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ။ 

ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ပ ႃႇမ ့်ၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ့််ႄ ့် ပဵႄ်ႄင်ႃႇသ ၸ  ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႄ  ်းဢ ူင်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈ 

ၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ့််။ ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄ ့် မ ်းဝ ်ႉၸၢဝ််းၶ ူဝ််းလ လ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ပဢူဝ််း၊ လ ်ႉၵသ ်း၊ 

တ ်း၊ ၼလ်ႈ ယၢင််း ၵူၺ််းၵ ်ႈ ႁူဝ်ၵႄူ််း ဢႄ်ႄမ်ၵသပ ူႄ််ႈၼတ့်ပဵႄၸ်ၢဝ််းၶ ူဝ််းတ ်းယဝ့််။  

မ ူင််းပႄ်ႃႇႄ ့်ပႄဵ်မ ူင််းဢႄ်မ ်းၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််း၊ ၽ ႃႇသ ႃႇလ ၵ််ႈလ ်း ၼလ်ႈ ၾ င််ႈထုင််းပၢင်ပွ ်း 

ဝ ်ႉတင််းႄမ်တင််းလ ။ တ ်ႈဝဵင််းႁဝ််းၶ ်ႈႄ ့် မ ်းႄမ့််ႄွင်ဢႄ်ၵဝ်ႃႇၵ ၵု််းပ ုႄ််း၊ မ ်းၵွင််းမူ်းမူၺ်ႃႇၵတ ႃႇ 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈတ ႃႇၾ င််ႈထုင််းႁဝ််း ၼလ်ႈ မ ်းၵျွင််းမုႄ်ၸဝ််ႈၸ ုဝ််ႈလ ုဝ််းလင် ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းပၢင်ပွ ်း 

ယူႃႇၵူ်ႈပ ယဝ့််။ ႁ မ််းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ့်် မ ်းႄမ့််တူၵ််းတၢတ်ႃႇဢွႄ်ႃႇဢႄ်ႁၢင််ႈလ တ ်ႈႄ ုင််ႈ ပဵႄ်တ ်ႈ 

ဢႄ်ၵူႄ််းမ ူင််းပ ုင််ႈဢ င်တ ႃႇၸ  ်ႉတ ုဝ််းၾ ်းၾ ်ႉၼတႃႇၸဵမ် မ ဝူ််ႈပ  2008 မ ်းႄႄ််ႉယဝ့််။ ဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ 

ပဵႄ်ဝၢႄ််ႈဢႄ်မ ်းတူင််ႈႄ ်းၼလ်ႈပ ႃႇမ ့်သၵ််းလွမ််ႉႁွပ််ႈဝ ်ႉၵသ ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ 

ပဵႄ်ၵူႄ််းမ ်းႄမ််ႉၸ  လ  ၵမ ၸွ ်ႈထႅမ်ၵႄ် ၼလ်ႈ ၵမ မ ုတ််ႈၵ ုဝ််းၶဝ််ႈဢွၵ်ႃႇၵႄ်ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း 

ယင််းႁူမ်ၸူမ််းႁပ့််တွႄ််ႈပ ်းပ ်ႈႄင်ွ့်တ ်ႈၸမ်တ ်ႈၵ ၸ ူဝ််းမ ်းဢႅဝ်ႃႇၼလႃႇယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇယဝ့််။  

ၶၢဝ််းမ ်ႈမ ူဝ််ႈပ ၵ ႄႄ့်် တ ်ႈမ ူင််းပႄ်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈမ ်ႈလ ူဝ်ၵူ်ႈပ  ၵပွ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ် 

မ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈၾ ဢွႄ်ႃႇႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့််ဢႄ်ယူႃႇၽ ႃႇႄ ူဝဝ်ၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ့််ၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈႄမ့်် 

ဢမ်ႃႇၵုမ်ႃႇထူႄ််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄၽ်ုၵ်ႃႇသွမ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ။ ဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ ယူႃႇၽ ႃႇတ  ်ႈၵၢႄ်ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇ 
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ၶွင်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်ဝ ်ႉၼလ်ႈ တပ််ႉသ ုၵ််းမၢႄ််ႈၶဝ်ၵၵ ်ႈမ ်းပၵ််းသဝ််းဝ ်ႉလွမ််ႉႁွပ််ႈဝၢႄ််ႈ 

ႁဝ််းၶ ်ႈဝ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ ႁူဝ်ႄပ့််ၵူႄ််းသ ုၵ််းၶဝ်ႄႄ််ႉယင််းၵတမ ်းႄမ်လ ူဝ် 

ႁူဝ်ႄပ့််ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈလူ်းၵွႄ်ႃႇ။ မၢင်ပွၵ််ႈၶဝ်ပ ၵ့််သဵႄ််ႈတၢင််းႄမ််ႉၵသ ဢမ်ႃႇပႄ်ႄမ့််လ  

ၶဝ််ႈမ ်းႄ  ်းတူင််ႈႄ  ်းႄ ်းႁဝ််းၶ ်ႈ၊ ႁဵတ််းႁ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈဢမ်ႃႇၸၢင််ႈႁ ပ  ၼလ်ႈ ၵၢႄၽ်ုၵ်ႃႇသွမ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈၵၵ ်ႈ 

ယူပ််ႈယွမ််းလူင််းၼတ်ႉၼတ်ႉ။ ၵပ ်းၵၢႄ်ၽၵု််ႈသွမ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈယူပ််ႈယွမ််းလူင််းၵၵ ်ႈ င ုႄ််းၶဝ််ႈတ ႃႇ 

ႄ ်ႈႁိူႄ််းႁဝ််းၵၵ ်ႈယူပ််ႈယွမ််းလူင််းၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵၢႄ်ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇႁဝ််း ၼလ်ႈ 

ပ ်းယူႃႇလ ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။  

ယွႄ််ႉပႄ်ႁ လွင််ႈႄ ့်ၵသ ႁတ်ဵ်းႁ််ႈၶ ်ႈၶဝ််ႈၸ  ၶ  ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ ် ဢႄ်ၸုမ််း 

Weaving Bonds ၶဝ်ၸတ််းႁဵတ််းတ ်ႈၵဵင််းမ  ႃႇႄ ့်ၶ ်ႈယဝ့််။ ဢွႄ်တၢင််းၶ ်ႈၵတမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄ ်ႉ 

ၶ ်ႈႁဝ််းႁဵတ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ၸွ ်ႈထႅမ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းဝဵင််းမ ူင််းပႄႃ်ႇႁဝ််းၶ ်ႈဝ ်ႉ။ ႄ ်ႈၵၢႄ်ဢႄ်ႄ ့် 

ပဵႄ်ႄ ်ႈၵၢႄ်ဢႄ်ၶ ်ႈလ ်ႈႁဵတ််း ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း ၼလ်ႈ ပဵႄ်တူဝ်ထပူ််းဢႄ်မ ်းၵ ်ႈၶႄ် 

တွႄ််ႈတ ႃႇၶ ်ႈၵတ်ႉယဝ််ႉ။ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၶ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတ ်ႈၵဵင််းမ ႃႇႄႄ့်် ၶ ်ႈလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ ၵၢႄ်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ် ၼလ်ႈ 

ႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််းႁဝ််း။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်သပ််းလႅင််းၼႄႁဝ််းၶ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈ လွၵ််းလ ်းဢႄ်ၸုမ််းႄ ုင််ႈၼလ်ႈၸုမ််းႄ ုင််ႈၸ  ်ႉတ ႃႇၸတ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႄ်  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈၽ  မႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ႄ  ်းမ င်ူ်းယၢင််းၶဝ်။ လွင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ 

ပဵႄ်လွၵ််းလ ်း ဢႄ်ၶ ်ႈၸၢင််ႈဢဝ်မ ်းၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််း မ ူႄႄ်င်ႃႇ ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ ်

ၼလ်ႈ ၵၢႄ်သွၵ််ႈႁ ၵၶ ်ႈမႄု််း (Research)။ ဢႄ်ၶ ်ႈလ ်ႈၸ  လ ူဝ်ၵသပ ူႄ််ႈၼတ့် ပဵႄ်လွင််ႈ 

ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် ၵွပ််ႈဝ ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈ ဢမ်ႃႇၵပ ်းလ ်ႈႁပ့််တ ုဝ့််တၢင််းတွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတႁဵႄ််းႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလွင််ႈႄ ့်။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈၵၵ ်ႈ ပၢင်သွႄ်ႄ ့် ႁဵတ််းႁ််ႈႄမ့််ၵတ််ႉ 

ၾ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈၶ ်ႈၶႅမ််ႉတ ူဝ််းတွႄ််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝႃ်ႇ ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈၶ ်ႈၸၢင််ႈဢုပ်ႃႇၸွမ််းၵူႄ််းႄွၵ််ႈမ ူင််း 

ၶဝ်လ ်ႈႄမ်မ ်းၼတ်ႉၼတ်ႉၶ ်ႈ။  

ဝ ်းၵသၶ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၸွမ််းၸုမ််း Weaving Bonds ယဝ့်် ၶ ်ႈမ ်းတ ုဝ့််တၢင််း 

လ ်ႈၸွ ်ႈၵၢႄ်တ ်ႈၸုမ််း Weaving Bonds တ ်ႈၵဵင််းမ ႃႇထႅင််ႈ 3 လ ူႄ်။ ႄ  ်းၶၢဝ််းတၢင််း သၢမ်လ ူႄ်ႄႄ့်် 

ၶ ်ႈလ ်ႈတူဝ်ထူပ််းဢႄ်မ  ႃႇ ၼလ်ႈ လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈႄ ်ႉ ႄမ်မ ်းၵသဢမ်ႃႇၵ ်း လ ်ႈႁူပ့််ထပူ််းပ ်းၵႄူ််းႄွၵ််ႈမ ူင််းၶဝ်ၸ ူဝ််းႁဵတ််းၵၢႄ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႄ ့်ထႅင််ႈတင််းႄမ်ယူႃႇယဝ့််။  

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၶ ်ႈၼတ့် မ ူဝ််းႄ ်ႈမ ်း ၶ ်ႈၶ  ်ႈႁႄ်ၵႄူ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇသဝ််း ၼလ်ႈ ပ ုင််ႈဢ င် 

ၼမ်ႈႄမ််ႉၶူင််းတင််းသဵင််ႈႄႄ့်် မ ်းလွင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််းၼလ်ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵၢႄ်ငၢႄ််းၸွမ််းၵႄ်ၵဢ ်ႈ။ 

ၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ ၵပ ်းႁဝ််းၶ ်ႈၶတ််းၸ   ႁဝ််းၶ ်ႈၵတၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႁ်ဝ််းၶ ်ႈ 

ႁ််ႈမႄ််းလ တ ူဝ််းတွႄ််းမ ်း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ့််တ ်ႈၵၵ ်ႈၵတဝ ့်ႄမ့််ႄၵ််းၼလ်ႈလွင််ႈလမ်ႃႇလွင််ႈ 

ႄ ူဝ်ႄ ်ႈၵၢႄ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််းႄမမ် ်းလ ူဝ်ၵသႄ ့်ထႅင််ႈ ႄ ၵဢ ်ႈ။  
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ႁူဝ်ႁုပ််ႈမႄ််းၼတ်ႉ ဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈပဵႄ်ဝၢႄ််ႈဢႄ်ၵတ််းယဵႄ် ၼလ်ႈ မ ်းၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထုင််း၊ 

လ ၵ််ႈလ ်း၊ ၼလ်ႈ မ ်းတၢင််းယ ူင််းဢၢႄ််းဢႄ်ၵႅႄ်ႃႇၶႅင်တ ႃႇႁဵတ််းသၢင််ႈၼလ်ႈပူၵ််းပွင်လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတယ  ႃႇၶ ုႄ််ႈမ ်းထႅင််ႈႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈႄႄ််ႉ။ ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ့််တ ်ႈႁဝ််း 

ၶ ်ႈႄႄ့််ႁႅင််းၼဢႃႇလ ူဝ်တၢင်ႃႇဝၢႄ််ႈ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ႁဝ််းၶ ်ႈၵၵ ်ႈၶတ််းၸ  ပူၵ််းပွင်ယူႃႇၵသႃႇၵသႃႇ။ ၶ ်ႈၼတ်ႉ 

လ ်ႈဝ ်ႈၵၢမ်ႃႇလ  ၼလ်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႃႇမုႄ်ၸွမ််း လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈလ ်ႈၵ ူတ်ႃႇၼလ်ႈယ  ႃႇမ ်းႄ  ်းဝၢႄ််ႈဢွႄ်ႃႇ 

ဝၢႄ််ႈႄ ့်ယူႃႇၶ ်ႈ။ ယွႄ််ႉဝ ်ႈလ ်ႈယူႃႇၸွမ််းႄ ်ႈႁိူႄ််းမူႄ််း၊ ၵူႄ််းႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၵၵ ်ႈ မ ်းဝ ်ႉ 

လ လ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းထႅင််ႈတင််းႄမ်၊ ၶ ်ႈၵတၶတ််းၸ  ၸွ ်ႈထႅမ်ၼလ်ႈပူၵ််းပွင်ဝၢႄ််ႈၶွင်ၶ ်ႈ 

ၸွမ််းႄင်ႃႇၶ ်ႈပွင်ပဵႄ်လ ်ႈယူႃႇၶ ်ႈ။ 

လငွ််ႈပ ႄု််းတဝူ ်ၽ်ူႈဢႄွႁ်ူဝၵ်ႄူ််းႄမုႃ်ႇႄၢင််းယ င််း ၸ ဝု််ႈႁွင့်် ၵ ီႊၵ  (Gigi) ၵၵ ်ႉဢႄပဵ်ႄ ်
ၵႄူ််းမ ငူ််းၵမီ်ႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊ - ၵၵ ်ႉတမႅ််ႈ Gigi 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

ႄ ်ႉ ပႄဵ်ၵၵ ်ႉတႅမ််ႈလ ၵ််ႈပွင််ႈႄ ်ႉၵသ ပဵႄ်ၵၵ ်ႉဢႄ်လုၵ့််မ ူင််း 

ၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊမ ်း။ မႄ််းႄၢင််းႄ ်ႉ ပဵႄ်လုၵ််ႈႁဵႄ််းၵဝ်ႃႇၶွင်ၸုမ််း Weaving 

Bonds Across Borders မ ူဝ််ႈပ  2016။ ယၢမ််းလဵဝ် မႄ််းႄၢင််းပဵႄ်ဝ ်ႉ 

ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ယ င််းၽ ႃႇၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းသၢႄ် တ ်ႈၸုမ််း Mother Nature ႄ  ်းၼၸ်ႈတွႄ််ႈ ၵၵ ီႊၵူင်ီႊ 

(Koh Kong)၊ ၸ ုင််ႈမ ူင််းၵမ်ႃႇၵပ ်းတ ီႊယ ီႊ။ ႄ ်ႈၵၢႄ်ၶွင်မႄ််းႄၢင််းႄ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ႄမ့််ၵတ့််ႄၢင််းယ င််း၊ ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ၊ လွင််ႈႁပ််ႉႁူ်ႉၼလ်ႈၵၢႄ်လူတ််းယွမ််း 

လွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း ႄ  ်းၼၵ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းၸွတ််ႈတူဝ််ႈမ ူင််းၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊ။ 

မႄ််းႄၢင််းလ ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈႄၢင််းယ င််းႄ  ်းမ ူင််းၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊ ၵပ ်းလ ်ႈႁပ််ႉႁူ်ႉ 

လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း၊ ႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ မႄ််းႄၢင််းယင််းဢွႄ်ႁူဝ်ၸုမ််းႄၢင််းယ င််းၶဝ ်

ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸ  လူၺ််ႈလ ်းငမ််းယဵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈလုမ််းလ ်း 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄႄ်  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။  

ႄ  ်းပ  2019 ႄႄ့်် ၵပွ််ႈပ ူဝ််ႈၵၢႄ်ၶုတ််းသ ်းၵသ ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈႁူပ့််တၢင််းယၢပ်ႃႇတင််းႄမ်။ 

ႁဝ််းၶ ်ႈလ ်ႈၶ ့်ႁိူႄ််းၵယ်းၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ၶ ်ႈယင််းလ ်ႈဢွၵ်ႃႇႁူင််းႁဵႄ််းပ ်းထႅင််ႈ မ ူဝ််ႈၶ ်ႈတ ုၵ့််ၶ ုႄ််ႈဝ ်ႉ 

ၸႄ့််သုင်ယူႃႇႄႄ််ႉ။  မ ်းၵုမ်ီႊပႄ ီႊၸုမ််းႄ ုင််ႈ မ ်းသ မ််းဢဝ်တ ်ႈလ ႄ်ႁဝ််းၶ ်ႈၵသၶုတ််းသ ်းၶ  ၼလ်ႈ 

သ ်ႈတႅႄ််းပႄ်င ုႄ််းႁဝ််းၶ ်ႈဢ တ််းဢွႄ်ႃႇႄ ုင််ႈၵူၺ််း။ ယွႄ််ႉဝ ်ႈ ႄ ်ႈႁိူႄ််းၶွင်ၶ ်ႈ ထူပ််းၺ ်းလွင််ႈ 

ယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇင််းႄမ်ၵသဢမ်ႃႇၵ ်း ပ ်းၸဵမ်လွင််ႈတူဝ်ထူပ််းဢႄ်ၶ ်ႈလ ်ႈႁူပ့််ၸ ူဝ််းႄ ့်ၵသ ပဵႄ်ႁႅင််းဢ ်း 

ႁ််ႈၶ ်ႈၶ  ်ႈၼႁ်ႉၵင််ႈတ ်ႈလ ႄ်၊ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပႄဵ်၊ ၼလ်ႈ ၽဝႄၢင််းယ င််းႁဝ််းၶ ်ႈ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ပ ၵ့််သမ့််ဝ ်ႈ ၵႄူ််းႄ  ်းႁိူႄ််းၶ ်ႈဢမ်ႃႇႁႄ်လ ၸွမ််း လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈၵတၸုႄ့််ၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶ ်ႈၵသ 

ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ ယွႄ််ႉၶဝ်မ ်ႈၸ  ၸွမ််းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶွင်ၶ ်ႈၵၵ ်ႈပ ်း၊ ၶ ်ႈၵၵ ်ႈယင််း 

တ ုၵ််ႉၵတသ ုပ်ႃႇၶတ််းၸ  ႁဵတ််းၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈယ ူင််းဢၢႄ််းဢႄ်ၶ ်ႈမ ်းဝ ်ႉႄႄ််ႉယူႃႇ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတ 

ၽဵဝ််ႈပႅတ််ႈ လွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၽဵင်ႃႇပဵင််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ ႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶ ်ႈႁဝ််းႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။  

ၵ ီႊၵ  
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ႄ  ်းလ ူႄ်ထူႄ််ႈ 11 (November) ပ  2016 ႄႄ့်် ၶ ်ႈလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ ပၢင်သွႄ်ဢႄ် Weaving Bonds 

Across Borders ၶဝ်ၸတ််းႁဵတ််းတ ႃႇၶၢဝ််းတၢင််း 10 ဝႄ််းႄႄ််ႉ။ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ 

ၶ ်ႈလ ်ႈလၢတ််ႈလွင််ႈတူဝ်ထူပ််းၼလ်ႈႄ ်ႈၵၢႄ်ဢႄ်ၶ ်ႈႁဵတ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉ ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ ်

တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉတင််းႄမ်။ ဝ ်းၶ ်ႈၶ ုႄ််ႈပၢင်သွႄ်ယဝ့််တူဝ််ႈယဝ််ႉၸ ုင် ၶ ်ႈလ ်ႈႁပ့််င ုႄ််းၸွ ်ႈထႅမ်တ ်ႈ ၸုမ််း 

Weaving Bonds တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်တ ်ႈၵုႄ် Koh Srolao၊ ၼၸ်ႈတွႄ််ႈ ၵၵ ီႊၵူင်ီႊ (Koh 

Kong)၊ ၸ ုင််ႈမ ူင််းၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊ။ တ ်ႈႄ ူဝ်ၵုႄႄ်ႄ့်် မ ်းဝၢႄ််ႈ 3 ဝၢႄ််ႈၼလ်ႈ ႁူဝၵ်ူႄ််းမွၵ််ႈ 700 

ပ ။ ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၸ ူဝ််းႄႄ့်် ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈၵၢႄ်ၶုတ််းသ ်းၵသ ၶဝ်လ ်ႈႁပ့််တၢင််းယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ 

တင််းႄမ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ လွင််ႈလုသုမ််းပ ႃႇထ ူႄႃ်ႇႁ မ််းပၢင်ႃႇလ ႃႇ (mangrove forest)၊ လွင််ႈတုမ့််တ ူဝ််ႉ 

ႄ ူဝ်ၵၢႄ်ႁ ပ  ၼလ်ႈ လွင််ႈၼမ်ႈႄမ််ႉဝူၺ်ႃႇႁင််ႈမ ်းၵွင််ႉ (water pollution) ၵသ 

ၵူႄ််းဝၢႄ််ႈဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄမ််ႉႄႄ််ႉလ ်ႈ။ ၵႄူ််းဝၢႄ််ႈၶဝ်ဢမ်ႃႇႁူ်ႉၸၵ််းလွၵ််းလ ်း 

တ ႃႇၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈၶွင်ၶဝ် ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇႁူ်ႉဝ ်ႈၶဝ်မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

ႁဵတ််းသၢင််ႈသင်လ လ ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ၶ ်ႈၶ  ်ႈၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် တ ႃႇႁ််ႈၶဝ်ႁပ််ႉႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

လွင််ႈဝ ်ႈ ၵၢႄ်ၶုတ််းသ ်းႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉသင်ၽွင််ႈ၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း လွၵ််းလ ်း 

ၵၢႄ်ၼႁ်ႉၵင််ႈသၽ ႃႇဝ၊ ႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း၊ သုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း၊ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းလူၺ််ႈလ ်းငမ််းယဵႄ်(ဢမ်ႃႇၸ  ်ႉလ ်းႁုၵ််ႉႁ ်ႉ) ပႄ်ၵႄူ််းဝၢႄ််ႈၶဝ်၊ ပ ူင်လူင် 

မႄ််းၼတ်ႉ ၶ ်ႈၶ  ်ႈယ ူင််းၸူ်းၸုမ််းႄၢင််းယ င််းႁဝ််းၶဝ်။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈၶ  ်ႈႁဵတ််းႄႄ််ႉ 

ၶ ်ႈဢမ်ႃႇႁူ်ႉၵတၼတႃႇႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် သင်ၶ ်ႈဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းႁူ်ႉၸၵ််းၸုမ််း Weaving Bonds Across 

Borders ႄ ့်။  

ဝ ်းၵသၶ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၸုမ််း Weaving Bonds ၶဝ်ၸတ််းယဝ့််ႄႄ််ႉ 

ၶ ်ႈလ ်ႈတႅပ််းတတ််းၸ   သ ုပ်ႃႇႁဵတ််းၵၢႄ်ၸွမ််းၸုမ််း Mother Nature တ ်ႈဝၢႄ််ႈၶ ်ႈၶ ုႄ််းၵသၼလ်ႈ 

ၶ ်ႈၶတ််းၸ  တ ုၵ််းသူႄ််း ႁ််ႈႁူဝ်ႄ ်ႈႁဝ််းႁပ့််ႄၢင််းယ င််းၶဝ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ႁ််ႈႄမ်မ ်းလ ူဝ်ၵဝႃ်ႇထႅင််ႈ 

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ မ ူဝ််ႈပႄူ််ႉမ ်းႄႄ့်် ႄ  ်းၸုမ််းႁဝ််းမ ်းၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄႄ်ၢင််းယ င််းၼဢႃႇႄ ႃႇ။ 

ၶ ်ႈဝူႄ််ႉဝ ်ႈၵၢႄႁ်ပ့််ၽူ်ႈႁၢပ်ႃႇၵၢႄ်ႄၢင််းယ င််း ထႅင််ႈႄႄ့်် လမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇမုၵ့််ၸုမ််းႁဝ််း 

ၼတ်ႉၼတ်ႉ၊ ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ မႄ််းပဵႄ်လွၵ််းလ ်းၵမ််ႉထႅမ်ႁ််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း 

မ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် ပဵႄဢ်ႄ်ၸုမ််းႁဝ််းၶ ်ႈၼတႃႇႁဵတ််းလ ်ႈဢွႄ်တၢင််း၊ ဝ ်းႄႄ််ႉမ ်း 

ႁဝ််းၶ ်ႈၸင်ႃႇၸၢင််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄၸ်ွမ််းၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၶ ်ႈ။ ၶ ်ႈၶတ််းၸ  တ ႃႇႁ််ႈမ ်း 

လွင််ႈၸမ်ၸ  ၵႄ်တင််းၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႄမ်မ ်း ၼလ်ႈ လ ်ႈၶတ််းၸ  တ ႃႇပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ ်

ငဝ််းလ ်းလွင််ႈၵၢႄ်ႁ ၵ ႄ်ႁ လဵင့််တွင့််ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ််ႉယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇၶ ်ႈ။  

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၶ ်ႈၼတ့် ၶ ်ႈၶ  ်ႈပွင်သၢင််ႈလွင််ႈငမ််းယဵႄ်ၸွမ််းတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််း 

ၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊႁဝ််း ႁ််ႈမႄ််းပဵႄ်ဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ႄၢင််းယ င််းၵမ ဢွႄ်ႁူဝ်ၵႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈ၊ 

မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇထႅမ်ႁႅင််းႄမ််ႉၵတ််ႉၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ၊ ၼလ်ႈ ႁပ််ႉႁူ်ႉလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ႄၢင််းယ င််း၊ 

ႄမ််ႉၵတ််ႉဢွႄ်ႁူဝ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း၊ ၼလ်ႈ ၵမ ဢွႄ်ၵႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း၊ ၵမ သူႄ််းတုမ် ၼလ်ႈ 

ၵမ ဢွႄ်ၵႄ်ၼႄၵၢင်ၸ  လူၺ််ႈလ ်းငမ််းယဵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်ၶုတ််းသ ်း ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ၼႁ်ႈၵင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။ ၶ ်ႈမုင််ႈမွင််းဝ ်ႈ မ ူဝ််းႄ ်ႈမ ်း ႄၢင််းယ င််းႁဝ််းၶ ်ႈ 
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ၵတၶဝ််ႈႁူမ််ႈတူင့််ႄ ုင်ႁဵတ််းသၢင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၵသ ၶတ််းၸ  လၢတ််ႈ 

ဢွၵ်ႃႇမွၵ်ႃႇၼႄႁ််ႈၵူႄ််းတင််းႄမလ် ်ႈႁပ််ႉႁူ်ႉ လွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇမ ်းယူႃႇႄ  ်းၸ  ၶဝ် ႄမ်မ ်းလ ူဝ် 

ၵသႄ ့်ထႅင််ႈ ယူႃႇၶ ်ႈ။ 

ၵႄူ််းႄုမႃ်ႇဝႄ််းမ ဝူ််ႈႄ ်ႉ ၸၢင််ႈပဵႄၽ်ူ်ႈဢႄွႁ်ူဝႁ်ဝ််းဝႄ််းမ ဝူ််းႄ ်ႈ ၼလ်ႈ 
ပဵႄ်ဢဵႄႁ်ငႅ််းတ ႃႇႁ််ႈမ ်းလငွ််ႈလၵႅ််ႈလ ်ႈ - ၵၵ ်ႉတမႅ််ႈ  ႄၢင််းသ  ်းႄ င််း 

(Weaving Bonds Across Borders, 2019) 

 ႁဝ််းၵ ူတ်ႃႇတ ်ႈဝဵင််းမ ူင််းပႄ်ႃႇ၊ ၸ င်ု်ႈတ ်းပွတ််းၸၢႄ််း။ မ ူင််းပႄ်ႃႇႄ ့် ပဵႄ်ဝဵင််းလဵၵ့််လဵၵ််ႉ 

ဢွႄ်ႃႇၵသ တ တ််းၸပ််းၽင်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ဢႄ်လ လတ််းၶဝ််ႈႄ  ်းလ လ ၸ ုင််ႈမ ူင််း ႁွင််ႈဝ ်ႈ 

“ႄမ့််ၶူင််း” ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ဝဵင််းမ ူင််းပႄ်ႃႇႄ ်ႉ ပဵႄဝ်ဵင််းဢႄ်ၶ ်ႈယူႃႇသဝ််း 

မ ်းၸဵမ်လဵၵ််ႉၵတ ႃႇယ  ႃႇ၊ ဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇၶ ်ႈႄႄ့်် မ ်းသႄ်လွ ဢႄ်ႁၢင််ႈလ လွမ််ႉႁွပ််ႈဝ ့်ယူႃႇယဝ့််။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ယင််းမ ်းတူႄ််ႈမ ့်သၵ််းသုင်သုင်လူင် ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့််ပႄ်ႃႇဢႄ်လ လတ််းၶဝ််ႈ 

ၵၢင်ဝဵင််း ဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈဝဵင််းမ ူင််းပႄ်ႃႇႁဝ််းမ ်းလွင််ႈၵတ််းယဵႄ်သ ူဝ််းသ ႃႇ၊ မ ်းတၢင််းႁၢင််ႈလ ၊ ၼလ်ႈ 

ႁဵတ််းႁ််ႈပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းႁဝ််းၼလ်ႈဢွင််ႈတ ်ႈၸွမ််းႁ မ််းႁွမ််းႄႄ့််မ ်းၵ ်ႈမ ်းၶႄ်ၵတ်ႉယဝ့််။ ၶ ်ႈဝူႄ််ႉဝ ်ႈ 

ၶ ်ႈႄ ်ႉၵၢမႃ်ႇလ ၼတ်ႉၼတ်ႉ ဢႄ်လ ်ႈၵ ူတ်ႃႇမ ်းပဵႄ်ၵႄူ််းႄ  ်းဝဵင််းဢႄ်လ ယူႃႇသဝ််း ၼလ်ႈ 

မ ်းသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပႄဵ်ဢႄႁ်ၢင််ႈလ ၊ မ ်းသ လူမ််းဢႄ်ၵတ််းယဵႄ်၊ မ ်းႄမ့််ႁွင််ႈၼလ်ႈႄမ််ႉၼၵ်း 

ဢႄ်ၸ ုႄ််ႈသ  ၼလ်ႈမူတ််းသ  ၊ မ ်းထုင့််ႄ ်းၶဵဝ်ၶဵဝ်ဢွႄ်ႃႇၵသ မ ်းၽၵ််းယ ူဝ််ႈႄၢင််းၶဵဝ်ဢႄ်ၸ ုႄ််ႈမ  ႃႇ၊ 

ၼလ်ႈ မ ်းသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပႄဵ်ဢႄ်ၵ ုင်ႃႇမႅႄ််ႈၵႄ်တင််းႁဝ််း။ ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ ်

ၸ ူဝ််းႄ ့် ပႄဵ်ၶ ူင််ႈၵမ့််ၸွ ်ႈႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၼလ်ႈမုင့််ၵႁ ႁိူႄ််းၶ ်ႈႁဝ််း ႁ ၵ ႄ်ယႅမ့််လ ်ႈၵုမ်ႃႇထႄူ််ႈ 

လ ငၢမ််း။ ပ ႃႇမ ့်ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၶ ်ႈႄႄ့်် ပဵႄ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ ၼလ်ႈ 

ၸွ ်ႈႁ််ႈလွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈၶွင်ႁဝ််းၶ ်ႈတဵမ်ထူႄ််ႈလ ်ႈယူႃႇယဝ့််။  

ၶ ်ႈယၢႄ်ဢွၵ်ႃႇႁိူႄ််းမ ်းမ ူဝ််ႈဢသၢၵ််ႈၶ ်ႈလ ်ႈ 22 ပ  ၼလ်ႈ မ ူဝ််ႈၽွင််းႄႄ့််ၶ ်ႈတ ုၵ့််မ ်းဢဵႄ်မ ်းႁႅင််း၊ 

လွင််ႈၶ  ်ႈႁူ်ႉၶ  ်ႈႁႄ်၊ လွင််ႈၶတ််းၸ  ၊ ၼလ်ႈ တၢင််းမုင််ႈမွင််းတ ႃႇႁ တ ုဝ့််တၢင််းၼလ်ႈတူဝ်ထူပ််းမ  ႃႇမ  ႃႇ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်မ  ႃႇယူႃႇယဝ််ႉ။ ဝ ်းၵသၶ ်ႈလ ်ႈၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းၵၢႄ်ယူႃႇႄွၵ််ႈမ ူင််း 

ၶၢဝ််းတၢင််းႁိုင် 10 ပ  ယဝ််ႉ ၶ ်ႈလ ်ႈတႅပ််းတတ််းပွၵ််ႈမ ူဝ််းၶ ုႄ််းဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇၶ ်ႈ တ ႃႇၵတမ ူဝ််းၵမ််ႉထမႅ် 

ပူၵ််းပွင်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇၼလ်ႈ ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၵ ူတ်ႃႇၶ ်ႈ။ ၵွပ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇႁဝ််းႄႄ််ႉ 

လ ်ႈႁူပ့််ထူပ််းတၢင်ႃႇယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ လွင််ႈၵၢႄ်ၵ ်ႉမ ့်။ ၵၢႄတႅ်ပ််းမ ့်ၶ ႄႄ့်် တုမ့််တ ူဝ့််ၶူဝ််းၶွင် 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ၵႄူ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််း ၼလ်ႈ  လွင််ႈယူႃႇသဝ််းၵ ႄ်သၢင််ႈၶွင်ၵူႄ််း 

ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းၼတ်ႉၼတ်ႉ။ ၶ ်ႈပွၵ််ႈၶ ုႄ််းဝၢႄ််ႈၵဝ်ႃႇမ ူင််းႄႄွ််းၶ ်ႈႄ ်ႉ ယွႄ််ႉၶ ်ႈမ ်ႈၸ  တ ႃႇသၽ ႃႇဝ 

ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ႁဝ််း ၼလ်ႈ တ ႃႇၵၢႄပ်ူၵ််းပွင်ၵႄူ််းႄုမ်ႃႇႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််း၊ ဢ ၵႃ်ႇပ ်း လွင််ႈၵၢႄ ်

ပူၵ််းပွင်ႁုႄ််ႈမႄု််းႄမ့််ၵတ့််တ ႃႇၵႄူ််းဝၢႄ််ႈ ၼလ်ႈ ပႄၾ်ၢင့််လွင််ႈပႄ်ႁ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ဢႄ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈတူင်ႃႇဝူင််းၼလ်ႈၵၢႄမ် ူင််းဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းဝဵင််းမ ူင််းပႄ်ႃႇႁဝ််းယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ် ယဝ့််။ 

တ ်ႈမုင််ႈႁႄ်ၶွင်ၶ ်ႈၼတ့် ၶ ်ႈမုင််ႈမွင််းဝ ်ႈ ၸ ူဝ််းၶဝ်ၵတပွင်ႃႇၸ  ၼလ်ႈၾၢင့််မႅႄ််ႈ လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

ၶ ်ႈ 
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သုႄ်ႃႇပဵႄ်ၶွင်ၶဝ်ၵသၼလ်ႈ တူင််ႉႄ ုင်တ ႃႇၵတၵႅတ်ႃႇၼၶၼႁ်ႉၵင််ႈတူဝ်ၶဝ် ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်သၾ ႃႇဝ 

ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶွင်ၶဝ် ယူႃႇယဝ့််။  

မ ူဝ််ႈလ ူႄ်ထူႄ််ႈသွႄ် (February) ပ  2013 ႄႄ့်် ၶ ်ႈလ ်ႈၼတႃႇၵၵ ႃႇတင််ႈ 

ၵၵ ႁူမ််ႈသၢင််ႈၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႄ  ်းမ ူင််းပႄ်ႃႇ (Mong Pan Youth Association) တွႄ််ႈတ ႃႇၵတ 

ပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉ ပႄၵ်ူႄ််းႄမု်ႃႇတ ်းၼလ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်။ ဝ ်းမ ်းႄ  ်းပ  2014 ႄႄ််ႉ 

ၶ ်ႈၼလ်ႈတင််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶ ်ႈသွင်ၵၵ ်ႉ ဢႄ်လုၵ််ႉတ ်ႈမ ူင််း United States ၼလ်ႈ မ ူင််း Columbia  

မ ်းႄႄ််ႉ ႁူမ််ႈၵႄ်ၵၵ ႃႇတင််ႈ ၸုမ််း Weaving Bonds Across Borders ႄ ်ႉမ ်းၵသ မ ်းယ ူင််းဢၢႄ််း 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတပူၵ််းပွင်ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၸ ူဝ််းလ ်ႈႁပ့််လွင််ႈတုမ့််ယွႄ််ႈပၢင်တ ုၵ််း၊ လွင််ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉ၊ 

ၵၽ်းသၽ ႃႇဝ ၼလ်ႈ လွင််ႈရ ႃႇသ ႃႇဢုတုလႅၵ််ႈလ ်ႈ ဢႄ်မ ်းယူႃႇၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ၵွပ််ႈပဵႄၽ်ူ်ႈဢွႄ်ႁူဝႄ်ၢင််းယ င််းၵသ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၶွတ်ႃႇၽွတ််ႈၸုမ််းႄ ုင််ႈၸုမ််းႄ  ်းဢွင််ႈတ ်ႈ 

ဢႄ်မ ်းၵူႄ််းၸ ်းပဵႄၽ်ူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်ၵမ််ႈႄမ်ႄႄ့်် ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၼတ့်ၼတ့်ယဝ့််။ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶ ်ႈႄႄ််ႉ ၶ ်ႈၵ ်ႉလ ်ႈထူပ််းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၶၢႄ်ၸ  ယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ ၽွင််းမ ူဝ််ႈၶ ်ႈသ ုပ်ႃႇ 

ႁဵတ််းၵၢႄ်ၶ ်ႈၵ  ႃႇၵမ််းၶၵ််ႉၶၵ််ႉႄႄ််ႉ။ ၶ ်ႈလူဝ်ႃႇလ ်ႈႁ လွၵ််းလ ်းၼႁ်ႉၵင််ႈတူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇဝ ်ႉယူႃႇ 

တ ႃႇၵသႃႇ ၼလ်ႈ ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ် ၶ ်ႈၵၵ ်ႈတၵ််းၵတလ ်ႈၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းၶဝ််ႈဢွၵ်ႃႇၵႄ်တင််း 

ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်ၸ ်းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ၶ ်ႈၵၵ ်ႈတ ုႄ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈႁ လွၵ််းလ ်း 

ပူၵ််းပွင်ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝႄ်ၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵမ့််ထႅမ်သူႄ််းတုမ်ပႄ်လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ် 

ၶွင်ၶဝ်ပ ်းၸွမ််း။ ၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈႄႄ့်် ၵ ့်ၼတႃႇပဵႄ်မ ်း ယွႄ််ႉတၢင််းမုင််ႈမွင််း 

ၶွင်ၵူႄ််းၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်လဵၵ််ႉလဵၵ််ႉ ၸ ူဝ််းႄႄ့််ယဝ့််။ 

ႄ  ်းၼၵ်ႈမွၵ်ႃႇၵုမ််ႈသုမ်ႃႇငမ််းဢႄ်မ ်းဝ ်ႉတၢင််းယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇၼလ်ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းလ ်ႈၵူ်ႈမ ူဝ််ႈ

ႄႄ့်် ၶ ်ႈၶၢမ်ႃႇၸုႄ့််လူႃႇတူဝ်ၶ ်ႈၵသ တူင််ႉႄ ုင်ႁဵတ််းၵၢႄ် ႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢႄ်လ မ ်း 

တ ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းၶွင်ႁဝ််းၶ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ၶ ်ႈပႄ်ၵၶ ်ႈမႄ််ႈၵႅႄ်ႃႇဝ ်ႈ 

ၶ ်ႈတ ုႄ််းၵတၸုၵ််းမႄ််ႈၸွမ််း ၽ ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းဢႄ်ယူႃႇၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈႄ ်းပၢင်ႃႇ ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းတူၵ််းၵ ႄ််းၸ ူဝ််းလူဝ်ႃႇလွင််ႈၸွ ်ႈထႅမ် ၸ ူဝ််းႄႄ့််ယူႃႇယဝ့််။  လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶ ်ႈယင််းၵမ့််ထႅမ် 

ႁ််ႈၵူႄ််းႄုမႃ်ႇႄၢင််းယ င််းၶဝ် ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶဝ်ပ ်း လူၺ််ႈၵၢႄ် 

ၸတ််းပၢင်သွႄ်ပႄ်တၢင််းႁူ်ႉ ၼလ်ႈ တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈၶဝ်သ ုပ်ႃႇၶ ုႄ််ႈႁဵႄ််းႁ််ႈသုင်သုင် တွႄ််ႈတ ႃႇၵတ 

ၽ ူမ့််ထႅမ်ႄမ့််ၵတ့်် ၼလ်ႈ တၢင််းႁူ်ႉတၢင််းႁႄ် ၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉယဝ့််။  

ၽွင််းယၢမ််းမ ူဝ််ႈလဵဝ်ႄ ်ႉ မ ူင််းႁူမ််ႈတုမ်မ ူင််းမၢႄ််ႈ တ ုၵ််ႉယူႃႇႄ  ်းၵၢပ််ႈပၢႄ်ဢႄ်တ ုၵ််ႉၵတလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

ပဵႄ်မ ူင််းတ ီႊမူဝ်ီႊၶၵရီႊသ ီႊ (Democracy) ႄ ၵသတ ႃႇၵၵ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ၶ ်ႈမ ်ႈၸ  ၵသပ ူႄ််ႈၼတ်ႉ 

သင်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ်းၽႅႄ်ၵၢႄ် တ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶင်ွသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ဢႄ် 

ၵ ုင်ႃႇငၢမ်ႃႇၶႅမ််ႉလ ၊ ဢမ်ႃႇမ ်းၵၶ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈႄ  ်းမ မ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််း 

ၵူ်ႈမူႃႇၵူ်ႈၸုမ််း ၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတလ ်ႈႁပ််ႉၽွႄ််းလ ၽွႄ််းၸ ်ႉၸွမ််းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် 

ၸ ူဝ််းႄ ်ႉႄ ၸ ုင် ဝ ်းလ ုႄ််းမ ်း ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၽဵင်ႃႇၶ ုင််ႈၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈ 

“တၢင််းႁၢင််ႈလ ဢႄ်လ ဢၢမ််း”  ၼလ်ႈ “ၵၽ်းဢႄ်လ ၵူဝ်လ ၼႁ”ႄ  ဢမ်ႃႇႁၢင််ႉယဝ့််။ 
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ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ၶ ်ႈယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ “ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇဝႄ််းမ ဝူ််ႈႄ ်ႉႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈပဵႄ ်

ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်ႁဝ််းၶ ်ႈႄ  ်းဝႄ််းမ ူဝ််းႄ ်ႈ ၼလ်ႈ ၵတပဵႄ်ဢဵႄ်ႁႅင််းတ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

ဢႄ်လ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း” ႄ ၶ ်ႈယဝ့််။ တူဝ်ၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းၸွမ််း ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႁဝ််း 

ဢမ်ႃႇထၢတ်ႃႇဢမ်ႃႇဝ ်း တ ႃႇပၵူ််းပင်ွႁ််ႈၸ ူဝ််းၶဝ်မ ်းႄမ််ႉၵတ််ႉၵသ ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

ဢႄ်လ  ၼလ်ႈ မႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််းၶ ်ႈ ႄႄ််ႉယဝ့််။ 

ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်လငွ််ႈၽူ်ႈဢႄွႁ်ူဝႄ်ၢင််းယ င််း 

ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တွႄ််ႈ(3.5) ယဝ့််ၸ ုင် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်သ ုပ်ႃႇၼႄပႄ်ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် 

ဢႄ်ပွတ််း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ ၽူ်ႈဢွႄ်ႁူဝ်ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းယူႃႇသဝ််းၸွမ််းပွတ််းတွႄ််ႈသၢပ်ႃႇ 

ၼမ်ႈႄမ့််ၶူင််းၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ့််ၶွင်။ ဝ ်းၵသႄႄ််ႉယဝ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် 

ၵသႁ််ႈထၢမ်ၵႄ်ၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်ပႄ်ဝ ့်ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ၵမ််းဢွႄ်တၢင််းႄ ်ႉ။ 

• လွင််ႈသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင် ႄၢင််းသ  ်းႄ င််း −  

o https://youtu.be/bFIx2mPZLkw  

• လွင််ႈသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင် ၵသ ်း လတ့််တႄ ်း (Sor Rattana) ၵၵ ်ႉဢႄ်ပဵႄ်ၽူ်ႈတၢင်ႃႇလဝ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းမ ူင််း 

(Public Interest Lawyer) ႄ  ်းၸ ုင််ႈထ ်း − 

o  https://youtu.be/3LbeY7s50H4   

• လွင််ႈသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင်မ ုဝ်ီႊတ ီႊ ႄ ီႊဝႄတ်ီႊ (Mueda Nawanat) ၽူ်ႈတူင့််ႄ ုင်ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းယၢင််း -  

o https://youtu.be/9CxUib6Qgv8  

ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၼလ်ႈဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် 

သ ုပ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပႄ်လွင််ႈၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ   ၼလ်ႈ မ မ ်ႈၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််း ဢႄ်ၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်တင််းႄၢင််းယ င််း 

ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။  

https://youtu.be/bFIx2mPZLkw
https://youtu.be/3LbeY7s50H4
https://youtu.be/9CxUib6Qgv8
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မ မ ်ႈၵ်ူႈၸ ငု််ႈမ ငူ််း၊ ၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ   ၼလ်ႈ ပၢငလ်ၵႅ််ႈလ ်ႈတၢင််းႁူ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈ ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ 
သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ ်

ပၢငၵ်မုလ်ငူၵ်ပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈလငွ််ႈ ၵၢႄပ်တူ််းဢၵွႃ်ႇပတႅ််ႈလငွ််ႈၵၢႄၸ်ၵႅႃ်ႇၸႄ့််ထၢႄ််ႈ 
ႄ ဝူႄ်ၢင််းယ င််း - သႄုႃ်ႇလ ်ႈသႄုႃ်ႇပဵႄႄ်ၢင််းယ င််း - CEDAW (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  

EDAW ႄ ့်ပဵႄ်လ ၵ််ႈၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း ဢႄ် 

ၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ (United Nations) ၶဝ်တ ုဝ််းၵမ်မ ်းၼတႃႇၸဵမ်မ ူဝ််ႈပ  1979။ CEDAW 

ႄ ့်မ ်းဝ ်ႉတွႄ််ႈတ ႃႇၸွ ်ႈထႅမ်ႄၢင််းယ င််းၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််း ဢႄ်ၵတၸွ ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈၸၢတ််ႈပၢႄ်ၵူ်ႈဝႄ််းဝႄ််း 

ၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈမ ်းႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ႄ  ်း CEDAW ႄႄ််ႉ တႅမ််ႈဝ ့်ႁူဝ်ယွႄ််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််းတ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််း ၼလ်ႈ 

လွင််ႈဢမ်ႃႇၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸႅင််ႈၸႅင််ႈလႅင််းလႅင််းၵသ ၼလ်ႈ တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်လွၵ််းလ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတထ ုင်လ ်ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းႄ ့်ယူႃႇယဝ့််။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ CEDAW  ယင််းပဵႄ်လ ၵ််ႈႁူမ််ႈမ  

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပႄဵ်ၵူႄ််း ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈဢႄ်ႄ ုင််ႈ ၶွင်ၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ (UN)၊ 

ၼလ်ႈ လုၵ််ႈၸုမ််းၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််း တၵ််းၵတလ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈဝ ်ႉႄ  ်းမ မ ်ႈၶွင်ၸ ုင််ႈမ ူင််းၶဝ် တ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈႄပ့််ယမ်၊ 

လွင််ႈၼႁ့်ၵင််ႈ ၼလ်ႈ တ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ႄၢင််းယ င််းႄႄ််ႉတဵမ်ထူႄ််ႈမ ်းယူႃႇယဝ့််။ ယၢမ််းလဵဝ် 

မ ူင််းဢႄ်ႁူမ််ႈလူင််းလ ်းမ ုဝ််း ၼလ်ႈ ယွမ််းႁပ့််လွင််ႈႄ ့် မ ်းဝ ့် 189 မ ူင််းယဝ့််။ 

CEDAW လ ်ႈၸွ ်ႈၵမ့််ထႅမ်တွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄပ်ူၵ််းပွင်လွင််ႈ - 

• သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇပဵႄ်ၵႄူ််းမ ူင််းႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််း တွႄ််ႈတ ႃႇႄၢင််းယ င််းႄ  ်းမ ူင််း Botswana ၼလ်ႈ 

မ ူင််းၵ ပၢႄ်ႃႇ 

• သုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇသ ုပ်ႃႇႁပ််ႉဢဝ်ၶူဝ််းၶွင်ၵဝ်ႃႇပၢႄ်မႄွ်ႃႇ တွႄ််ႈတ ႃႇႄၢင််းယ င််းႄ  ်းမ ူင််း Tanzania  

• သုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇၶူဝ််းၶွင် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်မ င်ူ်း တွႄ််ႈတ ႃႇႄၢင််းယ င််းႄ  ်းမ ူင််း 

Costa Rica  

ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ CEDAW ယင််းၵမ််ႉထႅမ်ပ ်းတ ႃႇႁ််ႈမ ်း − 

• ပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၶွင်ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းၼလ်ႈယ င််း ႄ  ်းမ ူင််း Mongolia  

• ပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈႄ  ်းမ ူင််း Rwanda ဢႄ်ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းလွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း 

တ ႃႇဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ် 

• ပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပူႄ့််ပႅႄ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််းႄ  ်းႄ ်ႈႁိူႄ််း ႄ  ်းမ ူင််း ထ ူဝ်ီႊၵ ီႊ (Turkey)၊ 

ၵႄီႊၵပ ီႊလ် (Nepal)၊ မ ူင််းဢႅပ်ီႊၾရ ၵၸၢႄ််း (South Africa)၊ ၼလ်ႈ မ ူင််းၵူဝ်ီႊရ ီႊယ ီႊၸၢႄ််း (the 

Republic of Korea) 

C 
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• ပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈဢႄ်မၵ််းမႄ််ႈႁ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်ႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််းၵူ်ႈသမ်ႃႇသႅႄ်ပ ူင်ႄ  ်းမ ူင််း 

Burkina Faso ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၶ ်ႈႁမႅ်တ  ၽဵဝ််ႈမူၺ့််ၸ ူဝ့််ၶ ူဝ််း ႄ  ်းမ င်ူ်း Panama ႄႄ််ႉ ပႄဵ်ၵၢႄ ်

ႁဵတ််းၽ တ််းပၵ််းပ ူင်ၶၵ််ႉႁၢဝ််ႈႁႅင််း 

• ၵၢႄ်ၸႅတ််ႈထၢမ်ထတ််းထွင်ၶ ုႄ််းလွင််ႈႄၢင််းယ င််းၶ ူဝ််းငဝ််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်ႁ ၵ  ႃႇ ၼလ်ႈ ၺ ်းၶ ်ႈႁႅမ်တ  

ႄ  ်းမ ူင််း Canada 

• မ မ ်ႈတ ႃႇသၢႄ်ၶတ််းလွင််ႈၵၢႄ်ၵ ်ႉၶ ၵူႄ််းႄ  ်းမ ူင််း Ukraine ၼလ်ႈ Moldova 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈႁူမ််ႈၸ   CEDAW ႄႄ့်် မ ်းလၵ််းပ ူင်ဝ ်ႉသၢမ်ပ ူင် - 

1) လၵ််းပ ူင်ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈတၢင်ႃႇၸ ူဝ််း (the principle of 

equality between genders) 

a. Link ၶွင်ငဝ််းတူင့််ပွတ််းဢႄ်လၢတ််ႈလွင််ႈ ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉၶွင်လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ - 

i. ၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈ 

ii. ၽ ႃႇဝဵတ်ီႊႄၢမ်ီႊ (Vietnamese)  

iii. ၽ ႃႇထ ်း 

2) လၵ််းပ ူင်ဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ၸႅၵႃ်ႇၼၽၸႄ့််ထၢႄ််ႈဢႄ်ယႄႄ် ူဝၸ်ႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း (the 

principle of non-discrimination on the basis of gender) 

a. Link ငဝ််းတူင့််ပွတ််းဢႄ်လၢတ််ႈလွင််ႈလၵ််းပ ူင်ၶွင်လွင််ႈဢမ်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ့််ထၢႄ််ႈ 

-  

i. ၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈ 

ii. ၽ ႃႇဝဵတ်ီႊႄၢမ်ီႊ (Vietnamese) 

iii. ၽ ႃႇထ ်း 

3) လၵ််းပ ူင်ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းဢႄ်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈတၵ််းၵတလ ်ႈႁဵတ််းၸွမ််း (the 

principle of obligations to which the State Parties must comply) 

a. Link ငဝ််းတူင့််ပွတ််းဢႄ်လၢတ််ႈလွင််ႈလၵ််းပ ူင်ၶွင် ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းၶွင်ၸ ုင််ႈမ ူင််း - 

i. ၽ ႃႇဢ င််းၵလဵတ််ႈ 

ii. ၽ ႃႇဝဵတ်ီႊႄၢမ်ီႊ (Vietnamese) 

iii. ၽ ႃႇထ ်း 

 

https://bit.ly/3if83cb
https://bit.ly/2SWT7o9
https://www.youtube.com/watch?v=-Xueu7dLz5E
https://bit.ly/3vTYvqU
https://bit.ly/2RnzSE6
https://www.youtube.com/watch?v=CGhzFctnRoY
https://youtu.be/umETapJ4b8o
https://bit.ly/3ibAI1H
https://www.youtube.com/watch?v=WagD3ez—4Q
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 ၶႅပ််းႁၢင််ႈ (3.5) - ၵၢႄ်မၵ််းမႄ််ႈပႄၵ်ၶ ်ႈမႄ််ႈၵႅႄ်ႃႇတ ႃႇႁဵတ််းၸွမ််း 

ၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််းၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််း 18 ၽ ုႄ ်

ၸ ုင််ႈမ ူင််းဢႄ်လူင််းလ ်းမ ုဝ််းႁပ််ႉႁဵတ််းၸွမ််းပ ူင် CEDAW ႄႄ့်် မ ်းႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽႄွ််းၵတလ ်ႈႁဵတ််းၸွမ််း 

ႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့် - 

• ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း ႁ််ႈပူတ််းထွႄ်ပႅတ််ႈ ၵၢႄ်ၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈဢႄ်မ ်းၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််း 

ၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈ။  

• ၵၶ ်ႈသွင် −  တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈႄၢင််းယ င််း 

မ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈ ထ ုင်ၵၢႄပ်ူၵ််းပွင် ၼလ်ႈ လွင််ႈၶ ုႄ််ႈ 

ယ  ႃႇလ ်ႈတဵမ်ထူႄ််ႈႄႄ််ႉ ႄၢင််းယ င််းၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ  

လ ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၵူႄ််း ၼလ်ႈ လွင််ႈလွတ််ႈ 

လႅဝ််းငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉ မ ူႄႄ်င်ႃႇၵႄူ််းၸ ်းၶဝ်မ ်း။  

• ၵၶ ်ႈသၢမ် - ၸုမ််းႁဵတ််းၵၢႄ်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ် 

တ ုႄ််းၵတလ ်ႈ  ပႄ်ၶ ၢင့််ႁ််ႈ ၵၵ ႃႇမတ ီႊ CEDAW 

မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈထတ််းသၢင် လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵူ်ႈလွင််ႈ 

လွင််ႈၵသ တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပႄ်ၵၵ ႃႇမတ ီႊ 

ၵူ်ႈပွၵ််ႈ။ ၵၵ ႃႇမတ ီႊၶွင် CEDAW ႄႄ့််မ ်း 

ၽူ်ႈလူင့််လႅႄ်ႃႇၽ ႃႇလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈႄၢင််းယ င််း 

ၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉတ ႃႇ 23 ၵၵ ်ႉ။. 

  

Women Human Rights Defenders. 
(2020). 2020 CEDAW Progress 
Report Card (Thai version). 
Retrieved 30 December 2020, from 
https://www.protectioninternationa
l.org/sites/default/files/final_cedaw_
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United Nations Human Rights. 
(n.d.). CEDAW in your daily life. 
Retrieved 30 December 2020, from 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodie
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ၵၶ ်ႈမၵ််းမႄ််ႈ ၸမု််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလမု််ႈၾ ်ႉ တ ႃႇႁ််ႈမ ်းလငွ််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ ် ႄ  ်းၼၵ်ႈ 
ၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ တ ႃႇပၵူ််းပငွ်ႄမ််ႉၵတ််ႉႄၢင််းယ င််း (The United Nations Entity 
for Gender Equality and the Empowerment of Women) (UN Women) 

ၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉပ ူဝ််ႈတ ႃႇႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ တ ႃႇပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉ 

ႄၢင််းယ င််း ဢမ်ႃႇႄႄ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ  ၸုမ််းႄၢင််းယ င််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ (UN women) ႄ ယဝ့််။ 

ၸုမ််းႄ ့်ယ ူင််းၸူ်းၼလ်ႈဝ ့်ႄမ့််ႄၵ််းႄ ူဝ် လွင််ႈဢႄ်ပဵႄ်ငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉ တ ႃႇလွင််ႈၽဵင််းပဵင််းၶွင်ႄၢင််းယ င််း 

ႄႄ််ႉယဝ့််။  

ပ ၵ့််သမ့််ဝ ်ႈ လွင််ႈၽဵင်ႃႇၶွင်ၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းႄႄ့်် ပႄဵ်သုႄ်ႃႇလ ်ႈပ ုႄ့််ထၢႄ်တ ႃႇၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇၵသတ ်ႉ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ လွင််ႈၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းဢမ်ႃႇၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ႄႄ့်် ယင််းတ ုၵ့််ၾင်လ ုၵ့််ဝ ့်ႄ  ်းပ ်းဝူႄ့်် 

ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူ်ႈတ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈပဵႄ်ႄၢင််းယ င််းၵသ ႁဵတ််းႁ််ႈဢမ်ႃႇၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ 

ၼလ်ႈ ပ ်းယူႃႇလ  ဢႄ်ပဵႄ်သုႄ်ႃႇလ ်ႈငဝ််ႈၶၢမ်ႃႇပ ုႄ််ႉတ ႃႇၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ ႄၢင််းယ င််းႄႄ့်် 

ၵ ့်လ ်ႈၶၢမ်ႃႇ ၼလ်ႈ ႁူပ့််ထူပ််းလင်ွ်ႈႁဵတ််းႁ ်ႉၸ ်ႉႁၢဝ််ႈႁႅင််း ၼလ်ႈ လွင််ႈၸႅၵ်ႃႇၼၽၸႄ့််ထၢႄ််ႈယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႄၢင််းယ င််းၶဝ်ယင််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်မ ူင််း ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းၼဢႃႇႄ ႃႇ။ 

ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််းပ ူင်လူင်ၶွင်ၸုမ််းႄၢင််းယ င််းႄ  ်း UN - 

• တ ႃႇၵတၸွ ်ႈထႅမ်မုၵ့််ၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်လွင််ႈၸႄ့််ထၢႄ််ႈႄၢင််းယ င််း၊ 

ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၶပ််းၶ ုင်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇပ ူင်မ မ ်ႈ ႁ််ႈပဵႄ်ၸွမ််းလွၵ််းၸုၵ််းၸႄ့််ထၢႄ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ။  

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸွ ်ႈထႅမ်ႁ််ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းပဵႄ်လုၵ််ႈၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႄႄ့်် ႁွတ််ႈထ ုင်လ ်ႈ 

ၸွမ််းႄင်ႃႇလွၵ််းၸုၵ််းၸႄ့််ထၢႄ််ႈဢႄ်ဝၢင််းဝ ်ႉ၊ ႁၢင််ႈႁႅႄ််းတူဝ်ဝ ်ႉတ ႃႇၸွ ်ႈၼႄပႄ်လွၵ််းလ ်း 

ႁဵတ််းသၢင််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၽ ႃႇင ုႄ််းတွင််း ပႄ်ၸ ုင််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်တုၵ််းယွႄ််းမ ်း၊ ၼလ်ႈ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတသၢင််ႈလွင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ ၸွမ််းၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းယူႃႇယဝ့််။  

• တ ႃႇၵတဢွႄ်ႄမ််း ၼလ်ႈ ၵပ််းသၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈၵၢႄင်ၢႄ််းၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈ လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််း 

ႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈတၢင်ႃႇၸ ူဝ််း၊ ၼလ်ႈ ၸွ ်ႈၵမ််ႉထႅမ်ပႄ်ႁႅင််း လွင််ႈၵၢႄ်ၵမ ဢဝ်ပႄု််ႈၽွႄ််း 

ပ ်းၸဵမ်ဢဝ်ၵၢႄ်လူလွမ်ပ  ်ႉတူၺ််း လွင််ႈၶ ုႄ််ႈသၢင့််ၶွင်လွၵ််းပ ူင်ၸွမ််းႄင်ႃႇလွၵ််းလ ်းၼလ်ႈပ ူင်ဢႄ် UN 

တမ််းဝၢင််းဝ ့်။ 

ၸုမ််းႄၢင််းယ င််း UN ႄ ်ႉမ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇတ ႃႇ - 

• တ ႃႇၵတၸွ ်ႈထႅမ်မုၵ့််ၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸုမ််းပွင်ၵၢႄ်လွင််ႈၸႄ့််ထၢႄ််ႈႄၢင််းယ င််း၊ 

ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၶပ််းၶ ုင်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇပ ူင်မ မ ်ႈ ႁ််ႈပဵႄ်ၸွမ််းလွၵ််းၸုၵ််းၸႄ့််ထၢႄ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉ။  

• ၸွ ်ႈထႅမ်ႁ််ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းပဵႄ်လုၵ််ႈၸုမ််းၸၢတ််ႈၸ ုင််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႄႄ့်် ႁွတ််ႈထ ုင်လ ်ႈၸွမ််းႄင်ႃႇ 

လွၵ််းၸုၵ််းၸႄ့််ထၢႄ််ႈဢႄ်ဝၢင််းဝ ်ႉ၊ ႁၢင််ႈႁႅႄ််းတူဝ်ဝ ်ႉတ ႃႇၸွ ်ႈၼႄပႄ်လွၵ််းလ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၽ ႃႇင ုႄ််းတွင််း ပႄ်ၸ ုင််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်တုၵ််းယွႄ််းမ ်း၊ ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတသၢင််ႈ 

လွင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈ ၸွမ််းၵူႄ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းယူႃႇယဝ့််။   
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• ပႄ်ႁ််ႈလုၵ််ႈၸုမ််းၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၸုၵ််းမႄ််ႈႄ ူဝ်လွၵ််းပ ူင်ႁဵတ််းသၢင််ႈတ ႃႇဢဝ်ပုႄ််ႈၽႄွ််းႄ ူဝ ် ၵၶ ်ႈ 

ၸုၵ််းမႄ််ႈဢႄ်ၶဝ်မ ်း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၶွင်ၸႄ့််ထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း 

လွင််ႈၵၢႄ်လူလွမ်ပ  ်ႉတူၺ််းၸွမ််း လွင််ႈၶ ုႄ််ႈသၢင့််ၶွင်လွၵ််းပ ူင်ၸွမ််းႄင်ႃႇလွၵ််းလ ်း ၼလ်ႈပ ူင်ဢႄ် UN 

တမ််းဝၢင််းဝ ့်။  

သ ုပ်ႃႇလူၵၶ ်ႈမုႄ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ UN women ထႅင််ႈလ ်ႈတ ်ႈ - 

• UN Women. (n.d.). About UN Women. Retrieved 5 January 2020, from 
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

• Wikipedia, the free encyclopedia. (2021). UN Women. Retrieved 5 January 2020, from 
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women 

https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women
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တွႄ််ႈ (4)  
 ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ႄမ့််၊ 

သုႄႃ်ႇလ ်ႈၵဵဝႃ်ႇလူၺ််ႈတ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ 
ၸ ်းယ င််း 

  

ပ ၵ့််သမ့််ဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းႄႄ့်် မ ်းလွင််ႈၵမ့််ၸွ ်ႈႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်ၽၵု်ႃႇသွမ််ႈ ၼလ်ႈ ႁတဵ််းဢွၵႃ်ႇ 
ၶဝ််ႈႄမ််ႉတၢင််းၵ ႄ်ၸ ူဝ််းႄႄ့််ႄမ်ယူႃႇၵသတ ်ႉ ႄၢင််းယ င််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမႄ်ႄ့်် ဢမ်ႃႇမ ်း 
သုႄႃ်ႇလ ်ႈၵမု််းၵမ်တ ်ႈလ ႄၸ်ွမ််းၸ ူဝ််းတ ်ႈလ ႄ်ဢႄ်ၶဝ်ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈ ၼလ်ႈ ႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့်် 

ဢႄ်ၶဝၸ်  ်ႉတ ုဝ််းဝ ်ႉတႄွ််ႈတ ႃႇလငွ််ႈၽၵု်ႃႇသမွ််ႈၶငွ်ၶဝ်။ ၸွမ််းပွတ််းတႄွ််ႈလ လ တ ်ႈႄႄ််ႉ 
ႄၢင််းယ င််းလ ်ႈႁူပ့််ထူပ််းလငွ််ႈၸၵႅ်ႃႇၼၽၸႄ််ႉထၢႄ််ႈ ႄ  ်းတႄွ််ႈသႄု်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမ်တ ်ႈ လ ႄ် 

ပ ်းၸဵမ် သႄု်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမတ် ်ႈလ ႄ်ဢႄၵ်ႄူ််းတင််းႄမၸ်  ်ႉတ ုဝ််း ၵမ််ႈပ ်ႈႄမၼ်တ်ႉ 
ၵူႄ််းၸ ်းပဵႄၽ်ူ်ႈၵုမ််းၵမ ်တ ်ႈလ ႄၸ် ူဝ််းႄႄ့််ဝ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ငု််ႈ 

ႄၢင််းယ င််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ် ဢမ်ႃႇမ ်းသႄု်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတငူ််ႉႄ ုငၸ်ွမ််းႄ ်ႈၵၢႄ ်ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း 
ၶွင်ၶဝ် ႁ််ႈၵပ ်းမ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇတ ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈလငွ််ႈ 
ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွငသ်ၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄႄ်  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶငွ်ၶဝ် (FAO). 

 

“ 

http://www.fao.org/land-water/water/watergovernance/water-gender/en/
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ႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်ႁဵႄ််းဢႄႄ် ့် ႁဝ််းယင််းၵတလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉပ ်း လွင််ႈဝ ်ႈ မ ်းၵၢႄတ်ူင့််ႄ ငု် 

သင်ၽငွ််ႈ ဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈသဵင်ၶွငႄ်ၢင််းယ င််းလင်မ ်း ႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်ၵမ််ႉထႅမ်ပွင် 

သၢင််ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈသႄုႃ်ႇလ ်ႈၸတ််းၵၢႄ်တ ်ႈလ ႄ်ၶငွ်ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်ၵပ ်းလ ်ႈ 

ႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄၼ်မ်ႈႄမ့််ၽငဵ်ႃႇပဵင််းၵႄ်တင််းၵႄူ််းၸ ်းႄႄ််ႉ 

ယဝ့််။ 

  

 

ႄၢင််းယ င််းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄႄ်မ့််   

 လွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမ်တ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း  

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(4.1) - 

ၽ  ပဵႄၵ်ၵ ်ႉၵမု််းၵမၶ်ဝူ််းၶငွသ်ၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ႄု််းပဵႄ်? 

ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(4.2) - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့််  

ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ့််ဢႄလ် လတ််းၶၢမ််ႈလႅႄ်လ ႄ်လ 

ၸ ုင််ႈမ ူင််းႄႄ််ႉပဵႄ်သင်?   

ၽႅႄ်ႃႇႁၢင််ႈၼမ်ႈႄမ့်် - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ 

ၵူႄ််းၸ ်းၵုမ််းထ င််းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝႄ  ်းၼမ်ႈႄမ့််ၸ ူင့််ႁိုဝ်? 

 ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(4.3) - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၸ ငူ််း   

 ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(4.4) - ႁဵတ််းႁ််ႈပ ႄူ််ႈလ ်ႈင ႄ််းသဵငႁ်ဝ််း  

 ၵၢႄတ်ငူ််ႉႄ ငု ်(4.5) - 

ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄလ်ငွ််ႈၵၽ်းဢႄၵ်တၸၢင််ႈပဵႄမ် ်း  

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 
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ႄၢင််းယ င််းႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄႄ်မ့််  

ၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ့််ပွင်ႃႇဝ ်ႈ ၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၼမ်ႈႄမ့်် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ႄႄ့်် ၵတလ ်ႈႁဵတ််း 

ၸ ူင််ႉႁိုဝ် ၼလ်ႈ ၽ  ၵတပဵႄ်ၵၵ ်ႉတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ။ ၵူႄ််းၵူ်ႈၽ ႃႇ 

ၽ ႃႇႄႄ််ႉ မ ်းပုႄ််ႈၽွႄ််းတ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်၊ ၸ  ်ႉတ ုဝ််း၊ ၼလ်ႈ ၼႁ့်ၵင််ႈၼမ်ႈႄမ့််ၼလ်ႈၶူဝ််းၶွင် 

ဢႄ်ဢွၵ်ႃႇၸွမ််းၼမ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉယူႃႇယဝ့််။ ၵမ််ႈပ ်ႈႄမ် ႄၢင််းယ င််းႄႄ့်် လ ်ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််း 

ၼမ်ႈႄမ့််တ ႃႇၵၢႄ်ၵူ်ႈလွင််ႈ ၼလ်ႈ ၵဵဝ်ႃႇၶွင််ႈၸွမ််းလွင််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ႄမ််ႉယူႃႇၵူ်ႈၽ ႃႇ 

ယဝ့််။ ႄ ်ႈၵၢႄ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉပ ်းၸဵမ်ဢဝ် လွင််ႈၵၢႄ်တဵၵ််းႄမ့််တ ႃႇၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄ  ်းႁိူႄ််းၵယ်း၊ 

တ ႃႇႁဵတ််းလွင််ႈမူတ််းသ  ၊ တ ႃႇပ ်းယူႃႇလ  ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်တ ႃႇထွၵ်ႃႇပႅတ််ႈႄမ််ႉ 

ဢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းယဝ််ႉၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ယၢမ််းလဵဝ် ၸွမ််းဝၢႄ််ႈႄွၵ််ႈႄ ်းပၢင်ႃႇ 

ၶွင်မ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်တ ုၵ့််ယူႃႇႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ယူႃႇႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းမွၵ််ႈ 43% 

ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းၵၢႄ်ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈဝ ်ႉ၊ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ႄၢင််းယ င််းႄ ်ႉ 

လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၵမ််ႈႄမ်ယဝ််ႉ ၼတႃႇဢဝ်ၸဵမ် 

ၵၢႄ်ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၶဝ််ႈႄမ််ႉ - တၢင််းၵ ႄ်၊ ၵၢႄ်ၵဵပ််းႁွမ်မၢၵ်ႃႇၶဝ််ႈတဝ််ႈႄမ််ႉ၊ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉ 

တ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ့််။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈၵၢႄ်ၸတ််း 

ၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵတ်ႉၵတ်ႉ 

ဝ ်ႈဝ ်ႈ ယွႄ့််ပ ူဝ််ႈႄၢင််းယ င််းဢမ်ႃႇၸၢင််ႈၶဝ််ႈထ ုင်ၵၶ ်ႈမုႄ််း၊ ပ ်းပၺ်ႃႇၺ ႃႇ ၼလ်ႈ 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈၵၢႄ်ပဵႄ်ၸဝ််ႈၶွင် ၶွင်ၶူဝ််းၶွင်ၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်တင််းၵူႄ််းၸ ်း။ 

ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉ လွင််ႈဢႄ်ႄၢင််းယ င််း 

လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််း၊ မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ၊ ၼလ်ႈ ၸ  ်ႉႄမ််ႉၵတ််ႉ 

တၢင််းၵမ ၶဝ်တ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ့်် ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ့်ၼတ့်၊ 

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ၸွမ််း ၵၢႄ်ၽုၵ်ႃႇသွမ််ႈၼလ်ႈၼမ့်ႄမ့််ယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ 

ၼလ်ႈ ၸ ူဝ််းၶဝ်မ ်းတၢင််းႁူ်ႉတ ႃႇၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ့်် လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််း 

ယ ုႄ််းယၢဝ််းၵ  ႃႇလ ်ႈၶၢဝ််းႁိုင်ၵသ ၵတပဵႄ်ၽွႄ််းလ တွႄ််ႈတ ႃႇ လွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶွင် 

ၼမ်ႈႄမ့်် ၼလ်ႈ ၸွ ်ႈပူၵ််းပွင်ႁ််ႈၼမ်ႈႄမ့််ႄ  ်းလုမ််ႈၾ ်ႉႄ ်ႉမူတ််းသ  ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈယူႃႇတ ႃႇၵသႃႇ။18 

 
18 IUCN. (2018). Women as change-makers in the governance of shared Retrieved 5 January 2020, from 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf 

ၵၢႄ ်

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2018-036-En.pdf
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လငွ််ႈသႄုႃ်ႇလ ်ႈၵမု််းၵမတ် ်ႈလ ႄ်ၶငွႄ်ၢင််းယ င််း  

ၵုႄ်ဢ ီႊသ  ်ႉ (Asia) ႄ ်ႉ မ ်းႄၢင််းယ င််းတင််းႄမ် ဢမ်ႃႇမ ်းတ ်ႈလ ႄ် 

ပဵႄ်ၶွင်တူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ။ ပ ၵ့််သမ့််ဝ ်ႈ ၶဝ်မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈၾ င််ႈထုင််းဢႄ်မ ်းဝ ်ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇယွႄ််ႉမ ်းလွင််ႈမူႄ််ႉၼမ်းၶ ုႄ််းပၵ််းပ ူင်မ  ႃႇတ ႃႇၸႅၵ်ႃႇၼၽတ ်ႈလ ႄ်ၵသတ ်ႉ ၵပ ်း 

ပဵႄ်တ ်ႈလ ႄ်ၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းၸ ုဝ််ႈႁူမ််ႈၵႄ်ႄႄ််ႉႄ ၸ ုင် ၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇ 

တဵမ်ထူႄ််ႈ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸ ုဝ််ႈႄ  ်းဝ  တ ်ႈလ ႄ်ႄႄ့််ပဵႄ်ၸ ုဝ််ႈႄၢင််းယ င််း 

ယူႃႇၵသတ ်ႉ ၵူၺ််းၵ ်ႈ တ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််းၵၵ ်ႉႄႄ််ႉသမ််ႉ ပဵႄ်ပွတ််းႄ ုင််ႈ 

ႄ  ်းတ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ၵူႄ််းႄ  ်းႁိူႄ််းလဵဝ်ၵႄ် ၼလ်ႈ ၵပ ်းပဵႄ်တ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ႄ ်ႈႁိူႄ််း 

ႁူမ််ႈၵႄ်သမ််ႉ ၵ ်ႉပဵႄ်ၵူႄ််းၸ ်းႄ  ်းႄ ်ႈႁိူႄ််းႄႄ့််ၵူၺ််း ပဵႄ်ၵၵ ်ႉသ ုပ်ႃႇပုတ််ႈ 

ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်ႄႄ််ႉလ ်ႈ။ ယွႄ််ႉႄႄ်ၼလ်ႈ ပ ၵ််ႉသမ််ႉဝ ်ႈ ႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈ 

ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်ၸွမ််းႄင်ႃႇမ မ ်ႈတ ်ႈလ ႄ်ႄႄ််ႉယူႃႇၵသတ ်ႉ ဢ င်ႄ ူဝ်ၾ င််ႈထုင််း 

ၼလ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းတ ်ႈယူႃႇသဝ််းႄႄ့််ၵသ မ မ ်ႈႄႄ််ႉဢမ်ႃႇလ ်ႈထုၵ်ႃႇမၵ််းမႄ််ႈႁဵတ််းၸွမ််း။ 

ၵမ််ႈပ ်ႈႄမ် ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းပဵႄ်လုၵ််ႈယ င််း၊ ပ ်ႈႄၢင််း၊ ႄွင့််ယ င််း၊ ၼလ်ႈ 

ၼမ်ႈႁၢင့််ႄၢင််းမ ်ႈၶဝ်ႄႄ့်် ထုၵ်ႃႇတဵၵ််းၸ  ်ႉႁ််ႈၶဝ်ဢဝ်တ ်ႈလ ႄ်ဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁပ့််မ ်းတ ်ႈ 

ၶ ူဝ််းႁိူႄ််းၶဝ်ႄႄ့််ပႄ်လုၵ််ႈၸ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵူႄ််းၵၵ ်ႉဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈၼတႃႇ 

ႄ ်ႈႁိူႄ််းၸွမ််းႄႄ််ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းယူႃႇသဝ််းႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််း ဢႄ်မ ်းဝ ်ႉ 

ႄ  ်းၵုႄ်ဢ ီႊသ  ်ႉ (Asia) ၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ႄႄ့်် ၸ ူဝ််းပဵႄ်ပ ်ႈႄၢင််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ႄွင့််ယ င််း 

ၵတလ ်ႈဢၢပ််ႈတ ်ႈလ ႄ်ပႄ်ႄွင့််ၸ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ့်် ပ ်ႈဢ ်ႈ ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႁၢင််ႉႄၢင််းမ ်ႈၶဝ် 

သမ််ႉ ၵတလ ်ႈဢၢပ််ႈတ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ၶဝ်ပႄ်လုၵ််ႈၸ ်းၶဝ်ယူႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈႄ ်ႉ ပဵႄ်ပႄ်ႁ  

ဢႄ်ၵ ်ႉၵ ်ႉလ ်ႈထူပ််းႁႄ်ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶွင်မ ူင််းဢ ႄ်ီႊတ ယ ီႊ (India)၊ ပ ီႊၵ သထၢႄ်ီႊ 

(Pakistan)၊  ၼလ်ႈ မ ူင််းပႅင်ီႊၵလတဵတ်ီႊသ ် (Bangladesh) ၵမ််ႈႄမ်ယဝ််ႉ။19   

 
19 Agarwal, B. (1994). Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in South 
Asia. World Development. 22, 1455-1478. doi: https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0 

ႄ  ်း 

https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90031-0
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (4.1) - 
ၽ  ပဵႄ်ၵၵ ်ႉၵုမ််းၵမ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်? 

 
20 မ ႄ တ််ႉ 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵတပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇဢႄ်ႄၢင််းယ င််းလ ်ႈႁူပ့််ထူပ််းတ ႃႇၵတၼႁ်ႉၵင််ႈ 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၼလ်ႈၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ။ 

 
သဵႄ််ႈမ လွင််ႈတၢင််း (ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်းတ  ်ႈႄ ်ႉ)၊  

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈၽ ူမ့််ထႅမ်လွင််ႈတၢင််းတၢင်ႃႇဢႄ်လ ်ႈထႅင််ႈယူႃႇ 

 
လွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄ ်ႉၸၢင််ႈမူႄ့််ၼမ်းလ ်ႈယူႃႇ ဢ င်ႄ ူဝ်ငဝ််းလ ်း ၼလ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 
ပၢင်သွႄ်ၶဝ်။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ လွင််ႈတၢင််းႄႄ့်် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁူမ််ႈပ ်းဝ ်ႉ လွင််ႈတၢင််း 
ဢႄ်တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် ၸွမ််းႄင်ႃႇယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် 
တွႄ််ႈႄ ့်မ ်းဝ ်ႉ။ 

သဵႄ််ႈမ လငွ််ႈတၢင််း 

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈဢႄ်ၶ ်ႈယူႃႇသဝ််းႄႄ့်် ၶ ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈသ  ႃႇၸ ုဝ််ႈၶ ်ႈႄ  ်းဝ  ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်။ 

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈဢႄ်ၶ ်ႈယူႃႇသဝ််းႄႄ့်် ၶ ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈပဵႄ်ၸဝ််ႈၶွင်ၶူဝ််းၶွင်တဵမ်တဵမ်ထူႄ််ႈထူႄ််ႈ။  

o ၶ ်ႈမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈတ ႃႇၵတဢၢပ််ႈပႄ်တ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်ၵူ်ႈဢႄ်ဢႄ်ပႄ်လုၵ််ႈယ င််းၶ ်ႈ။  

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈၶ ်ႈႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းပႅတ််ႈၵႄ်တၢင််းၸဝ််ႈၽူဝႄ်ႄ့်် တ ုၵ့််မ ်းသုႄႃ်ႇလ ်ႈတ ႃႇပႄဵ် 

ၸဝ််ႈၶွင်တ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ ႁိူႄ််းၵယ်းလ ်ႈ။  

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈၶ ်ႈႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းၸ ူဝ််းပဵႄ်ၼမ်ႈႁၢင့်် ၼမ်ႈမ ်ႈ မ ်းသုႄ်ႃႇတ ႃႇၵတပဵႄ်ၸဝ််ႈၶွင်တ ်ႈလ ႄ် 

ၼလ်ႈ ႁိူႄ််းၵယ်း ႄ  ်းၸ ုဝ််ႈၶွင်တူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ။  

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈၶ ်ႈႄႄ့်် ၵူႄ််းၸ ်းၼလ်ႈႄၢင််းယ င််း မ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းတ ်ႈလ ႄ်ၼလ်ႈႄမ့််ၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်။  

o သင်ဝ ်ႈမ ်းပၢင်ၵုမ်ၵႄ်ၵဵဝႃ်ႇလူၺ််ႈလွင််ႈတ ်ႈလ ႄ်ၼလ်ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉႄမ့််ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းႄႄ့််ႄ ၸ ုင် ၸ ူဝ််း 

ပဵႄ်ႄၢင််းယ င််းၵၵ ်ႈလ ်ႈႁပ့််လွင််ႈၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၶ ုႄ််ႈႁွတ််ႈၸွမ််းယူႃႇ။  

o ႄ  ်းပၢင်ၵုမ်ဢႄ်ၵဝဵ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတ ်ႈလ ႄ်ၼလ်ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉႄမ့််ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႁဝ််းႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းၶဝ်ၵၵ ်ႈ 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈမ ူႄ်ၵႄတ်င််းၵူႄ််းၸ ်းၶဝ်ႄင်ႃႇၵဝ်ႃႇ။  

o ႄ  ်းဝၢႄ််ႈၶ ်ႈႄႄ့်် ႄၢင််းယ င််းၶဝ်တႅပ််းတတ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််ႉႄမ့်် 

လ ်ႈလွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််း။  

o ႄ  ်းတူဝ်ထူပ််းၶွင်ၶ ်ႈႄႄ့်် ၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄပ့််ယမ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတ ်ႈလ ႄ် 

ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄမ့််။  

o ႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းၶွင်ၶ ်ႈႄႄ့်် မ ်းပၵ််းပ ူင်မ မ ်ႈလ တ ႃႇႁ််ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈထ ုင်တ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ 

ၼမ်ႈႄမ့််လ ်ႈ။ 
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ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၸုၵ််းၸႅႄ်ႃႇထႅဝ်ယၢဝ််းလူၺ််ႈဝ ႃႇၵ  ႃႇတၢင််းႄ ်ႈ။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ဝ ်ႈ ဝ ်းၵသလ ်ႈင ႄ််းလွင််ႈတၢင််းႄႄ််ႉၵမ််းၵၶ ်ႈၵၶ ်ႈယဝ့်် ႁ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၶ ်ႉၵ  ႃႇၸုၵ််းဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်မႅႄ််ႈၸွမ််းငဝ််းလ ်းၶွင်ၽ  မႄ််း။ သင် 

ဝ ်ႈ လွင််ႈတၢင််းဢႄ်ႄႄ််ႉမၢႄ်ႃႇမႅႄ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇငဝ််းလ ်းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄ  ႁ််ႈယၢင််ႈၵ  ႃႇ 

တၢင််းႄ ်ႈႄ ုင််ႈယၢင််ႈ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ သင်မႄ််းဢမ်ႃႇမႅႄ််ႈၸွမ််းငဝ််းလ ်းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄ ၸ ုင် 

ႁ််ႈယၢင််ႈၵ  ႃႇတၢင််းလင်ႄ ုင််ႈယၢင််ႈ။ 

• ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လူဢၢႄ်ႃႇလွင််ႈတၢင််းႄႄ််ႉၵမ််းထႅဝ်ထႅဝ်ၼလ်ႈထ ူင််းထ ူင််းၵသ ႁ််ႈၶတ််းၸ   

လူပႄ်လ လ ၵမ််း ႁၢႄ််ႉၵတ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵပ ်းၵတပွင်ႃႇၸ  ၵသ ၸၢင််ႈႁဵတ််း 

ၸွမ််းလ ်ႈ။    

• ဝ ်းၵသယဝ့််တူဝ််ႈယဝ့််၊ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸုၵ််းဝ ့်တ ်ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇယူႃႇဝ ်ႉယဝ့်် 

ႄႄ််ႉၵသ ႁ််ႈၶဝ်ၶ ုႄ််းတူၺ််းႁွပ််ႈတူဝ်ၶဝ်လ လ ။ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ  

ၸုၵ််းဝ ်ႉၸွမ််းဢွင််ႈတ ်ႈ ဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ်ႉၸွမ််းႄင်ႃႇငဝ််းလ ်းၽ  မႄ််း။   

• ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸုၵ််းဝ ့်ယူႃႇတ ်ႈၵဝ်ႃႇၵသ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ဢွႄ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််း 

ၸွမ််းႄင်ႃႇၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့် − 

o ႄ  ်းၸ  သူပဵႄ်ၸ ူင့််ႁိုဝ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ႄ ့်?  

o ၸွင်ႃႇသူမ ်းလွင််ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၸ  ႁိုဝ်မ ူဝ်ဢႄ်လ ်ႈႁႄ်ဝ ်ႈသူၼလတ ်းၵၵ ်ႉသူၸုၵ််းယူႃႇဝ ်ႉ

ႁင််းၽ  မႄ််းႄႄ််ႉ? ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၸ   ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈ 

ဢမ်ႃႇပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၸ  ? 

o ၸွင်ႃႇမ ်းၽ  ၶ  ်ႈမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄငဝ််းလ ်းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇပႄ်ၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းႁိုဝ်? 

o ၸွင်ႃႇမ ်းၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄ ့်ယဝ််ႉႁိုဝ်? 

ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈမ ်းၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈယဝ််ႉ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈဢမ်ႃႇမ ်း 

ၵၢႄ်ၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ? 

o သူလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉၼလ်ႈၸၢင််ႈဢဝ်လွင််ႈသင်ၽွင််ႈႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ

ၵ  ႃႇၸ  ်ႉတ ုဝ််းလ ်ႈ? 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈလူပ််းလ ုႄ််းလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်လူၺ််ႈၵၢႄ်သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ဝ ်ႈ မႄ််းလမ်ႃႇ 

လွင််ႈတ ႃႇႁဝ််းၼတ်ႉၼတ်ႉ တ ႃႇၵတပွင်ႃႇၸ  ၼလ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉၸွမ််းၵႄ်ၵ  ႃႇ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ 

ဢႄ်ႄၢင််းယ င််းႁဝ််းလ ်ႈႁူပ့််ထူပ််းမ ူဝ််ႈၽွင််းတ ုၵ််ႉၶတ််းၸ   ႁ််ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸွမ််း 

ႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝ။ လွင််ႈႄ ်ႉ 

မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈ ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ မ ူဝ််ႈႁဝ််းႁပ််ႉႁူ်ႉလွင််ႈဝ ်ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉပဵႄ်လွင််ႈသင်ႄ ယဝ််ႉ 

ႁဝ််းၸင်ႃႇၸၢင််ႈႁ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ 
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တူင််ႉႄ ုင်ႄႄ််ႉလမ်ႃႇလွင််ႈၵူ်ႈဢႄ်၊ ၼလ်ႈ တ ႃႇႁ််ႈပဵႄ်မ ်းလ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉၵၵ ်ႈၸၢင််ႈၸွ ်ႈၵႄ် 

ႁဵတ််း ၵၵ ်ႉဢ တ််းဢွတ််းၵသၵတၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်းလ ်ႈယူႃႇ။! 

 

ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (4.2) - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့်် 

ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄၼ်မ်ႈႄမ့််ဢႄလ် လတ််းၶၢမ််ႈလႄႅလ် ႄလ် ၸ ငု််ႈမ ငူ််းႄႄ််ႉပဵႄသ်င်?   

ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄၼ်မ်ႈႄမ့််ဢႄလ် လတ််းၶၢမ််ႈလႄႅလ် ႄလ် ၸ ငု််ႈမ ငူ််း။ ။ၵွပ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ့်် 

လ လတ််းၽၢႄ်ႃႇလ လ ၸ ုင််ႈမ ူင််းၵသၵ ်ႉလ ်ႈၸ  ်ႉႁူမ််ႈၵႄ်ဝ ်ႉၼလ်ႈ၊ တ ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉလ ်ႈၸ  ်ႉၼမ်ႈႄမ််ႉ 

သ ႄႄ််ႉၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ်ႄ ၵသ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမ ်းပ ူင်ဢႄ်လ  တ ႃႇၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ််ႉ 

သ ႄႄ််ႉၵသဢမ်ႃႇၵ ်း တၵ််းၵတလ ်ႈမ ်းပ ်းၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ   ဢႄ်မႅႄ််ႈၸွမ််းမ မ ်ႈ ႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းႄ ုင််ႈ 

ၼလ်ႈ ၸ ုင််ႈမ ူင််းႄ ုင််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းၸ  ်ႉတ ုဝ််းၼမ်ႈႄမ််ႉၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈ 

ၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵူ်ႈၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၼမ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၵတပဵႄ် 

ၵၢႄ်ၶူင်ဢွၵ်ႃႇၵၶ ်ႈလ ်ႈၸ  ၸွမ််းႄင်ႃႇမ မ ်ႈႄ  ်းၼၵ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၵၵ ်ႈလ ၊ ၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇလၢတ််ႈတူၵ််းလူင််း 

ၵႄ် ဢႄ်ဢမ်ႃႇၶဝ််ႈတၢင််းၵၢႄ်ၵၵ ်ႈလ ၊ ၼလ်ႈ  ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈႄႄ််ႉၼတ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််း 

ႁ််ႈႄၢင််းယ င််းမ ်းသုႄ်ႃႇလၢတ််ႈၼလ်ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

 

မ တငွ််းတႄွ််ႈတ ႃႇၽ်ူႈပႄပ်ၢငသ်ႄွ ်

• လွင််ႈတူင့််ႄ ုင်ဢႄႄ် ့် လူဝ်ႃႇဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်ယ  ႃႇၵ ၢင််ႈၼလ်ႈယူႃႇၽ ႃႇႄွၵ််ႈႁွင််ႈႁဵႄ််း။  

• လွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄ ့် တ ႃႇႁ််ႈၵႄူ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇလူင့််လႅႄ်ႃႇၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈၶဝ်ပွင်ႃႇၸ  လ ်ႈၵမ််းလဵဝ်ႄႄ််ႉ 

ယၢပ်ႃႇယူႃႇ။ တ ႃႇၵတၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လွင််ႈႄ ့်ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄၸ်ႅၵ်ႃႇလွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄ ့်ပႄ ် ၽူ်ႈၶဝ််ႈ 

ႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််း 1 ဝႄ််း တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵတမ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းလဵပ််ႈႁဵႄ််း ၼလ်ႈ 

ပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်လွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ ဢွႄတ်ၢင််းၵတၼတႃႇလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့်ႄႄ့်် 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လဢူၢႄ်ႃႇလငွ််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ၸွမ််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵသသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ၶဝ်ၵ်ူႈၵၵ ်ႉ 

ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၶဝ်ၵပ ်းၵတပွင်ႃႇၸ  မ ူႄ်ၵႄ်။  

• မ ူဝ််ႈၽွင််းဢၢႄ်ႃႇၼႄပႄလ်ွင််ႈတၢင််းၸ ူဝ််းႄႄ့်် ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမ ်းၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄထ်ႅင််ႈၵၵ ်ႉႄ ငု််ႈ ၸွ ်ႈထတ််း 

တူၺ််းဝ ်ႈ ၵူ်ႈၵၵ ်ႉပွင်ႃႇၸ  လ ်းႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ႄ ်ႉၸႅင််ႈလႅင််းလ ယူႃႇႄ ႄႄ််ႉ။  

• ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ့််တူဝ််ႈယဝ့်် သင်တ ုၵ််ႉမ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းယူႃႇႄ ၸ ုင် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈၼႄပႄ ်

ပ ူင်တႅၵ််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၶ ်ႈမုႄ််းၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈဢႄႄ် ့် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ဢပုမ်ႃႇ၊ ပွင််ႈၵ ၢမ််း၊ ၸ ူင််းပွတ််း၊ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၶႄူ််ႉႁ ၵၶ ်ႈမုႄ််း၊ ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ၵ််ႈထတ််းသၢင် ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။) 
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2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇၵတပွင်ႃႇၸ  တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင်ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ််ႉၶၢမ််ႈလႅႄလ် ႄ ် ၼလ်ႈ 

လွင််ႈ ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၶွင်ဢ ႃႇႄ ႃႇၵမု််းၵမႄ်  ်းၼၵ်ႈႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်းႄ  ်းတွႄ််ႈ 
ၵၢႄၵ်မု််းထ င််းၶူဝ််းၶငွ်သၽ ဝဢႄပဵ်ႄၼ်မ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉၵ်ူႈၸႄ််ႉ ၸဵမဢ်ဝ် ၸႄ််ႉ 
ႄ  ်းပၵွ််ႉႄ  ်းဢ ငူႃ်ႇ၊ ၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််း ၵတ ႃႇထ ငု ်ၸႄ််ႉလုမ််ႈၾ ်ႉ။ 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ပလၢတ်ီႊသတ ီႊ (tape) ၊ ၼလ်ႈ သ မ ်ႉ။ 

ၽႄႅႃ်ႇႁၢင််ႈၼမ်ႈႄမ့်် - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵႄူ််းၸ ်း ၵမု််းထ င််းၶဝူ််းၶငွသ်ၽ ႃႇဝ ႄ  ်းၼမ်ႈႄမ့်် 
ၸ ငူ့််ႁိုဝ?် 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ဢဝ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇမ ်းသွင်မၢင်ႄႄ််ႉ မ ်းတမ််းႁ မ််းၵႄ်ၵသ ဢဝ် 

ပလၢတ်ီႊတ ီႊမ ်းၵပ််းၼၸ်ႈသွင်မၢင်ႄႄ််ႉႁ််ႈပဵႄ်မၢင်လဵဝ်ၵႄ် တ ႃႇၵတလ ်ႈၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ 

လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ၊ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၽူ်ႈမ ်းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ၸႄ်ႁၢင််ႈၼမ်ႈႄမ့်် 

ဢႄ်ၶဝ်ႁူ်ႉၸၵ််း။ ၽွင််းယၢမ််းမ ူဝ််ႈၶဝ်တ ုၵ့််ၸႄ်ႁၢင််ႈယူႃႇႄႄ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 

ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်ႁႅင််းၼလ်ႈၵမ့််ထႅမ်ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝဝ်ူႄ့််ပ ်းဝ ်ႈ ၼမ်ႈႄမ််ႉႄ ုင််ႈသ  

ႄႄ််ႉမ ်းသင်လ လ ၊ ၵူႄ််းႁဝ််းၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄမ််ႉတွႄ််ႈတ ႃႇသင်၊ ၼလ်ႈ ၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ််ႉ 

လမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇသဝ််းႁ မ််းၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ့််ၸ ူင််ႉႁိုဝ်။ ၽူ်ႈပႄ် 

ပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸႄ်ပ ်း လွင််ႈဢႄ် 

ပဵႄ်ယူႃႇမ ်းယူႃႇႄ  ်းၼမ်ႈႄမ့်် ၼလ်ႈ လွင််ႈတုမ့််ယွႄ််ႈ (ဢႄ်လ ၼလ်ႈဢႄ်ၸ ်ႉ) ႄႄ််ႉ 

မ ်းၵတ ႃႇၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ့််တ ်ႈၸ ူင့််ႁိုဝ်။  

• ဝ ်းၵသႄႄ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ပႄ်ႁႅင််း ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဝူႄ့််ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈဝ ်ႈ 

ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းႄႄ််ႉၸ  ်ႉတ ုဝ််းၼမ်ႈႄမ့််ၸ ူင့််ႁိုဝ်လ လ ။ လွင််ႈသင်လ လ  

ဢႄ်မ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈသင်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၽွင််ႈ။ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 

ၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််းသ ဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၵသၸႅၵ်ႃႇၼႄလွင််ႈဢႄ်မ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်လ ်ႈယူႃႇ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸ  ်ႉသ သွမ်ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇၵတၼႄ 

လွင််ႈဢႄ်မ ူႄ်ၵႄ် ၼလ်ႈ ၸ  ်ႉသ လႅင်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၼႄလွင််ႈဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်။  

• မ ူဝ််းၽွင််းယၢမ််းၶဝ်ၸႄ်ႁၢင််ႈယူႃႇႄႄ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ ၶတ််းၸ  လၢတ််ႈပႄ် 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ဝ ်ႈ ၶဝ်ၵတၸႄ်ႁၢင််ႈသင်လ လ ႄ ႄႄ််ႉပ ်း။ 
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• ဝ ်းၵသၸႄ်ႁၢင််ႈယဝ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်သွင်ၵၵ ်ႉဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵၶ ်ႈထၢမ် 

သွင်ၵၶ ်ႈ ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့် ၸွမ််းၵႄ် (10 မ ႄ တ့််)  

o မ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈပ ူင်လူင်သင်ၽွင််ႈဢႄ်တ ုၵ််ႉပဵႄ်ယူႃႇၸွမ််းၼမ်ႈႄမ််ႉယၢမ််းလဵဝ်

ႄ ်ႉ? မႄ််းပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်တင််းမ ူဝ််ႈဢွႄ််ႈတၢင််းၸ ူင့််ႁိုဝ်?  

o ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၵူႄ််းၸ ်းႄႄ််ႉၸ  ်ႉတ ုဝ််းၼမ်ႈႄမ့််ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ်ၸ ူင့််ႁိုဝ်၊ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢႄ်မ ်းႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ််ႉႄႄ််ႉ မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််း 

ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ်း ပ ူင််ႈၵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်? 

•  ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇၵႄ်ပဵႄ်ၵူ်ႈယဝ့်် ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈလ  ၵူ်ႈႄႄ့််မ ်းမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄႁူဝ်ႁုပ််ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ႄႄ််ႉၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႄ  ်းၸုမ််းယ  ႃႇ။  

 

ဝ ်းၵသပၢင်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ယဝ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈပ ုႄ်ၼၽၼႄၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။20 

 
20 Balancing the scales: Using Gender Impact Assessment in Hydropower Development, Oxfam Australia, 2013 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵၶ ်ႈမုႄ််းၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶွင်

တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်လ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ

ယွႄ််ႉၾ ႄႄ််ႉ ႁ််ႈတူၺ််းႄ  ်းတွႄ််ႈ “the World 

Commission on Dams (WCD)” 

ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉႄ  ်းႄ ်ႈလ ၵ််ႈ 

ၶ ူင််ႈၵမ််ႉၵႅမ်တ ႃႇပၢင်သွႄ်ထႅင််ႈၵမ််ႈၽွင််ႈ။ 
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ၵၶ ်ႈမႄု််းလမႃ်ႇလငွ််ႈ - လငွ််ႈတမု့််ယႄွ််ႈၶငွၾ် ႁငႅ််းၾ ်းၾ ်ႉဢႄမ် ်းၵတ ႃႇႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၵႄူ််းၸ ်း 
ၸ ဝူ််းယႃူႇၸမွ််းပတွ််းတႄွ််ႈၼမ်ႈႄမ့််ၶငွ ် 
 
ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်သၢင််ႈၾ တွႄ််ႈတ ႃႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့််ၶွငႄ်ႄ့်် ၵပ ႃႇပဵႄ်မ ်းလႅတ််းဝ ်းၵတ်ႉယဝ့််။ ၸ ုင််ႈထ ်း ၼလ်ႈ 

မ ူင််းဝႅတ်ီႊႄၢမ်ီႊႄႄ့်် ပူၵ််းပွင်ၵၢႄ်သၢင််ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉလၺူ််ႈႁႅင််းႄမ့်် ၼလ်ႈ ပ ်းၸ  ၶ  ်ႈႁဵတ််းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင ်

ၸွမ််းပွတ််းတွႄ််ႈမ ူင််းႁ မ််းႁွမ််းယူႃႇလ ၸ ူဝ့််လ ပ ူင်။ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း မ ူင််းၵမ်ီႊၵပ ီႊတ ီႊယ ီႊ၊ မ ူင််းလၢဝ််း ၼလ်ႈ မ ူင််းမၢႄ််ႈႄႄ့်် 

မ ်းၽႅႄ်ၵၢႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ၸွမ််းႄ ူဝ်သ ၼမ်ႈႄမ့်် ႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းၽ  မႄ််းၵ  ႃႇထငႅ််ႈယူႃႇ။ မ ူင််းလၢဝ််း 

ႄႄ့်် လ ်ႈတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်ပ ူငလ်ူင်ဝ ်ႉယဝ််ႉဝ ်ႈ ၶဝ်ၵတဢၢႄ််းၸ  ်ႉၼမ်ႈႄမ့််ႄ  ်းမ ူင််းၶဝ် ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸ  ်ႉတ ုဝ််းႁ််ႈၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈၵူ်ႈၸ ုင််ႈမ ူင််း ဢႄ်မ ်းႄ  ်းၵုႄ်ဢ ီႊသ  ်ႉၸဵင်ႃႇၸၢႄ််းဝႄ််းဢွၵ်ႃႇႄ ်ႉ ႁ််ႈမႄ််း 

ၵပ ်းမ ူႄ်ႄင်ႃႇၵ ၢမ််းဢ င််းၵလဵတ််ႈ ဢႄ်ဝ ်ႈ “Battery of Southeast Asia” ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ၽႅႄ်ၵၢႄ ်

တွႄ််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈသၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ၶွင်ၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ႄႄ့်် ပဵႄ်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွငဢ်ႄ်မ ်းၸွမ််းၼမ်ႈႄမ််ႉ 

ၸ ူဝ််းလ လတ််းၶဝ််ႈႄ  ်းလႅႄလ် ႄ်လ ၸ ုင််ႈမ ူင််းယူႃႇယဝ််ႉ။ ယွႄ််ႉႄႄ် ၽွင််းမ ူဝ််ႈမ ်းၵၢႄ်တၢင်ႃႇယွႄ််းတ ႃႇႁဵတ််း 

ၶူင််းၵၢႄ်မ  ႃႇ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ၸ ူဝ််းႄႄ့််ဝ ်ႉယူႃႇႄ ်ႉ လွင််ႈလမ်ႃႇလွင််ႈၶွငၵ်ၢႄၸ်တ််းၵၢႄ်ၼမ်ႈႄမ််ႉ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝႄ  ်းၼမ်ႈႄမ််ႉဢႄ်ၶႅမ််ႉလႅပ််ႈၵၵ ်ႈလ ၊ ၵၢႄ်တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ ် ၼလ်ႈ 

ၵၢႄထ်တ််းသၢင််ႈတၺူ််းၶ ုႄ််း (ၸဵမ်ဢဝ်ၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််းၼလ်ႈၵ်ူႈၸ ုင််ႈမ ူင််းၸ ူဝ််းၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄၵ်ၵ ်ႈလ ၊ ဢ ၵ်ႃႇပ ်း 

လွင််ႈတုမ့််ယွႄ််ႈမႄ််းႄႄ့််ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉၵၵ ်ႈလ  ဢမ်ႃႇထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈလၢတ််ႈပူႄ့််လ ူဝ်ၵသပ ူင်ပဵႄၵ်တ်ႉမႄ််း။  

လ ၸ ုင််ႈမ ူင််းႄ  ်းလုမ််ႈၾ ်ႉႄ ့် ၵၢႄပူ်ၵ််းပွင်ၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််းၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉ လ ်ႈပ ုင််ႈဢ င်ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉဢႄၸ်  ်ႉႁႅင််းႄမ့်် 

ၵမ််ႈႄမ်ယူႃႇယဝ့််။ ယၢမ််းႄင်ႃႇႄႄ်ၵၵ ်ႈ ၶ ူင််ႈၸၢၵ််ႈပၢႄ်ၵဝ်ႃႇၸ ူဝ််းၵွင််ႉၵ ႃႇၵႄ်တင််းၶ ူင််ႈၸၢၵ််ႈမ  ႃႇ ဢႄ်ၸၢင််ႈဢဝ်မ ်း 

ၸ  ်ႉၶ ုႄ််းလ ်ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ယင််းတ ၵု််ႉပဵႄ်ပွတ််းတွႄ််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈတ ႃႇလွၵ််းလ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉၵမ််ႈႄမ် 

ယဝ့််။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  ႁူင််းၸၢၵ််ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉၸွမ််းသၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ၶွင်ႄႄ့်် ယွမ််းႁပ််ႉဝ ်ႈ ၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၾ ၸ ဝ်ူ်းႄ ်ႉ 

မ ်းၽွႄ််းၸ ်ႉႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ့််ၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႁ မ််းႁွမ််းယူႃႇယဝ့််။ ၽွႄ််းႁ ့်ၸ ူဝ််းႄႄ့်် ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈႁဵတ််းႁ််ႈ 

သၽ ႃႇဝလ ်ႈလ်ူႉလႅဝ်ၵၺူ််း၊ တူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်ယူႃႇသဝ််းႁ မ််းႁွမ််းသၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ၸ ူဝ််းႄႄ့််ၵၵ ်ႈ လ ်ႈႁပ့်် 

ၽွႄ််းၸ ်ႉမႄ််းတင််းႄမ်ယူႃႇယဝ့််။  ၾ ႄႄ့််ၸၢင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈပႅတ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်ၵူႄ််းယၢမ််ႈၶဝ််ႈထ ုင်ၼလ်ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််း 

ၶူဝ််းၶွင ် ႄ ူဝ်လ ႄ ် ၼလ်ႈ ႄ  ်းႄမ့်် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၶ ်း၊ ထ ူႄ်ႃႇမ ်ႉ ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်ဢႄ်ဢၵွ်ႃႇၸွမ််းႄ  ်းႄမ့််ၸ ူဝ််းႄႄ့််ယဝ့််။ 

ၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၾ တ ႃႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ႄႄ််ႉ ၵူႄ််းယူႃႇသဝ််းႁ မ််းႁွမ််းသၢပ်ႃႇၼမ်ႈႄမ့််ႄႄ််ႉၵ ်ႉၺ ်းတၵဵ််းတဵင် 

ႁ််ႈၶ ်ႉဝၢႄ််ႈၼလ်ႈႁိူႄ််းၼယ်းလူၺ််ႈဢမ်ႃႇတဵမ်ၸ  ၵသ လွင််ႈၵ ုင့််ၵၢင့််လႅၵ််ႈလ ်ႈၸ ူဝ််းႄ ့် ႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈတုမ့််ယွႄ််ႈ 

ႄ ူဝ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၼလ်ႈ ပ ်းၸ  ၶွင်ၵႄူ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈႄ  ်းဢ ူင်ႃႇတင််းမူတ််းယဝ့််။  

ၵၵ ်ႉဢႄ်လ ်ႈႁပ့််တူဝ်ထူပ််းလွင််ႈတုမ့််တ ူဝ််ႉၸ ူဝ််းႄ ့်ႄႄ််ႉ ပ ်းၸဵမ် ၵူႄ််းၸ ်း ၼလ်ႈ ႄၢင််းယ င််း၊ လုၵ််ႈဢွႄ်ႃႇယ င််း ၼလ်ႈ 

လုၵ််ႈဢႄွ်ႃႇၸ ်း၊ ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇ ၼလ်ႈ ၵႄူ််းထဝ််ႈ၊ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄတ်ူဝ်ၶ င််းဢမ်ႃႇတဵမ်ထူႄ််ႈ၊ ၼလ်ႈ ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းၵူ်ႈၸၢဝ််းၶ ူဝ််း။ 

လွင််ႈတုမ့််တ ူဝ််ႉႄႄ့််ၵ ့်ၵ ့်ယ ်ႉပႅတ််ႈပ ူငပဵ်ႄ် (ၶူင််းသၢင််ႈ) ၶွင်တူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ လ ်းယူႃႇသၢင််ႈၵ ႄ်သဝ််းၶွင်ၶဝ်။ 

ၵၵ ်ႉလ  ၵသဢမ်ႃႇဝ ်ႈ ပ ်းၸဵမ်ဢဝ်ၵႄူ််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ ႄ ်ႈႁိူႄ််းၸ ူဝ််းဢ င်ဢဝ်ၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််းၵသ 

ၸႅၵ်ႃႇပုႄ််ႈၽွႄ််းၼလ်ႈႄ ်ႈၵၢႄ်ပႄၵ်ႄ်ႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ လ ်ႈႁပ့််လွင််ႈတုမ့််တ ဝ်ူ်ႉတင််းမူတ််းယူႃႇယဝ့််။ 

ႄ  ်းလ လ ပ ုႄ့််တ ်ႈႄႄ််ႉ ႄၢင််းယ င််းလ ်ႈႁဵတ််းၼလ်ႈႁပ့််ပုႄ််ႈၽွႄ််းတူၺ််းထ ုင်ၵူႄ််းႄ  ်းႁိူႄ််း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းၵၢႄ်တ ႃႇ 

ႄ ်ႈႁိူႄ််း ဢ ၵ်ႃႇပ ်း ပုႄ််ႈၽွႄ််းႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဝၢႄ််ႈလ လ ဢႄ။် တွႄ််ႈတ ႃႇဝၢႄ််ႈၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်း ၾ င််ႈၼင်ႈ ၾ င််ႈထငု််း၊ 

တူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်းၵငွ့််သၢႄ်ၵႄ်တင််းတ ်ႈလ ႄ်၊ ၼမ်ႈႄမ့်် ၼလ်ႈ တ ်ႈယူႃႇထင်သဝ််းႁၢဝ််ႈႁႅင််းႄႄ့်် 

ၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၾ ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ ၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈတုမ််ႉယွႄ််ႈ ၼလ်ႈ တမ်ု်ႉတ ူဝ််ႉၸ ူဝ််းၶဝ်ႁၢဝ််ႈႁႅင််းဝ ်ႉၼတ်ႉယဝ့််။  

ၵၢႄ်ၶ ့်တ ်ႈယူႃႇႄႄ့်် ဝူႄ့််သွႄ်ႃႇဝ ်ႈ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈၵွတ််းၽၢႄ် ၵပ်ွ်ႈဝ ်ႈ မႄ််းႁဵတ််းႁ််ႈၵၢႄ်ပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း၊ ၶူဝ််းၶွင ်

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း ၼလ်ႈ ၾ င််ႈၼင်ႈၾ င််ႈထငု််းႁ ၵ  ႃႇပ ်းၸွမ််းယူႃႇယဝ််ႉ (Koenig 2002 cited in Scudder 2005)။ ၵမ််ႈပ ်ႈႄမ်ၼတ်ႉ 

ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်လ ်ႈႁပ့််ၽွႄ််းၸ ်ႉၸမ်ွ်းၵၢႄ်လႅၵ််ႈလ ်ႈၼလ်ႈၾ ႄႄ့်် ပဵႄႄ်ၢင််းယ င််းၵမ််ႈႄမ်ယဝ့််။ 
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (4.3) - ႄၢင််းယ င််း ၼလ်ႈ ၸ ူင််း  

 
1 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တ ႃႇႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းၶွင်ႄၢင််းယ င််းလူၺ််ႈၸ ူင််းပွတ််း 

 
ၶွမ်ီႊ ၼလ်ႈ ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (projector) 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉႁ််ႈတူၺ််းငဝ််းတူင့််ပွတ််ႈၸွမ််းၵႄ်ၵသ 

ႁ််ႈၶဝ်ဢုပ်ႃႇၵုမ်ၵႄ်ႄ  ်းၸုမ််းဝ ်းၵသတူၺ််းငဝ််းတူင့််ယဝ့််။  

1) ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမ်တ ်ႈလ ႄ်။ ။ဢမ်ႃႇမ ်းလ ႄ်တ ်ႈလ  ပဵႄ်လ ႄ်ပဝ်ႃႇ၊ 

လ ႄ်ႁူၵ််ႉႁၢမ််း၊ ၼလ်ႈ တ ်ႈလ ႄ်ဢႄ်ဢမ်ႃႇမ ်းၵူႄ််းၸ  ်ႉတ ုဝ််း − 

https://vimeo.com/391415070  

2) ႄၢင််းယ င််းၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ့််။ ။ ႄၢင််းယ င််းၽူ်ႈဢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ႄ  ်းၼမ်ႈႄမ့််ၶွင် ၼလ်ႈ 

ၼမ်ႈႄမ့််ၶူင််း https://youtu.be/mAGBeGSjMd4 

ဝ ်းၼႄငဝ််းတူင့််ယဝ့်် ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ဢွႄ်ႄမ််းဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၼလ်ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။ 

• ၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ့််တ ်ႈမ ်းလွင််ႈၵဵဝ်ႃႇၶွင််ႈၵႄ်တင််းတ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ၶဝ်ၸ ူင့််ႁိုဝ်?  

• ပႄ်ႁ ဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁူပ့််ထူပ််းယူႃႇႄႄ့််ပဵႄ်သင်?  

• ႄ  ်းငဝ််းတူင့််ႄႄ့််မ ်းလွင််ႈတၢင််းသင်ၽွင််ႈဢႄ်ႁဵတ််းႁ််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ့််တ ်ႈ? 

• ႄၢင််းယ င််းလ ်ႈႁပ့််လွင််ႈတုမ့််ယွႄ််ႈၸ ူင့််ႁိုဝ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ ႄႄ့််? 

• ၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈသမ့််ၵတ ႃႇသူ်ႈၶ ုႄ််းၸ ူင့််ႁိုဝ် တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၼႁ်ႉၵင််ႈသုႄ်ႃႇလ ်ႈၶွင်ၶဝ်?  

• သူလ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းသင်ၽွင််ႈၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈၸ ူင််းပွတ််းဢႄ်ႄ ့်?  

မ တငွ််း 

ၸ ူင််းပွတ််းသွင်ႁူဝ်ႄ ့် ပဵႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄၸ်ၢင််ႈပ ုတ်ႃႇၼႄ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈလ ၵူ််ႈၸ ူင််းတၢင်ႃႇဢႄ်ၼႄၶဝ်လ ်ႈ ဢ င်ႄ ူဝ်ၶ ူင််ႈၵမ််ႉၵႅမ်ဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်မ ်းဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸၢင််ႈႁ ငဝ််းတူင််ႉတ ႃႇၼႄၶဝ်လ ်ႈထႅင််ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇ Links ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉၽ ႃႇတ  ်ႈႄ ့် - 

• Oxfam Water Governance: https://bit.ly/3frmTdS  

• KESAN (Karen Environmental and Social Action Network): https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos  

• EarthRights International: https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos  

• Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP): https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos 

https://vimeo.com/391415070
https://youtu.be/mAGBeGSjMd4
https://bit.ly/3frmTdS
https://www.youtube.com/user/KESANandYOU/videos
https://www.youtube.com/user/EarthRightsIntl/videos
https://www.youtube.com/user/aipprcdp/videos
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (4.4) - ႁဵတ််းႁ််ႈပ ူႄ််ႈလ ်ႈင ႄ််းသဵင်ႁဝ််း  

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
ဝ ်းၵသလဵပ််ႈႁဵႄ််းယဝ့််၊ ၵမ််းႄ ့်ပဵႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းတွႄ််ႈတ ႃႇၵတလူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ။ 
လွၵ််းလ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉမ ်းႄမ်ႄ ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇႁဝ််းၵတလူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််း။ လွင််ႈ 
ႁဵတ််းသၢင််ႈႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈတူင််ႉႄ ုင်လ ်ႈလူၺ််ႈတူဝ်ၶ င််းႁဝ််းၵၵ ်ႈမ ်း ဢမ်ႃႇႄႄ် 

တူင််ႉႄ ုင်ႄ ူဝ်လႅင််း (ဢွႄ်ီႊလ ီႊ) ၵၵ ်ႈလ ်ႈ။ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉလွၵ််းလ ်းလ လ မဵဝ််းႄႄ််ႉ 
ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈႁဝ််းၶဝ််ႈထ ုင်လ ်ႈၵူႄ််းတူၺ််းတ ူဝ််းႄမ်လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈႁူမ််ႈမ ုဝ််း 

ၵႄ်တင််းၵူႄ််းတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႄမ်မ ်းထႅင််ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ 

 
ဢမ်ႃႇလူဝ်ႃႇသင် 

 
မ ်းၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်လ လ ်းယူႃႇ ဢႄ်ႁဝ််းၸၢင််ႈႁဵတ််းလ ်ႈ။ မ ူဝ််ႈႁဝ််းၵတႁဵတ််းလွင််ႈ 

တူင််ႉႄ ုင်ႄႄ််ႉ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ တ ႃႇၵတလဵပ််ႈႁဵႄ််းငဝ််းလ ်း၊ သ င  
ၵၢႄ်မ ူင််း၊ ၶူဝ််းၶွင်ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ ႄ ်ႈတ ်ႈပုႄ််ႈၽွႄ််း။ ႄ  ်းတွႄ််ႈႄ ်ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈ 
ပႄ်ဝ ်ႉ လွၵ််းလ ်းတၢင််းလ ူၵ််ႈတ ႃႇသွင်လ ်း ဢႄ်ပဵႄ် ၸ ူင််းလွင််ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ  ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်သူႄ််းတုမ်။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• လၢတ််ႈလွင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်သူၶ  ်ႈၼၵ်ႈလ တ််ႈ ၼလ်ႈ လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈဢႄ်သူၶ  ်ႈႁႄ်။  

• သူၵတပ ုႄ်ၼၽ်ႈလွင််ႈႄ ်ႉၸ ူင့််ႁိုဝ် ႁ််ႈမႄ််းပွတ််းၼလ်ႈယမ်တွႄ််ႈတ ႃႇပ ူႄ််ႈၵတပွင်ႃႇၸ  ?  

• ၽ  ပဵႄ်ၽူ်ႈပႄ်ႁႅင််း (ၽူ်ႈႁပ််ႉၵၶ ်ႈမုႄ််း) တွႄ််ႈတ ႃႇလွင််ႈဢႄ်သူၵတလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇႄႄ််ႉ?  

• လွၵ််ႈလ ်းဢႄ်ၶႅမ််ႉသုတ််းတ ႃႇၵတပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းပႄ်ၽူ်ႈႁပ််ႉၵၶ ်ႈမုႄ််းသူႄႄ့််ပဵႄ်

သင်? ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ပၢင်ပွ ်း၊ ပၢင်ၵုမ်ၸွမ််းၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈ၊ ၵၢႄ်ၼႄၸ ူင််း၊ 

ၵၢႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈလူၺ််ႈသ ုဝ်ႃႇဢွႄ်ီႊလ ီႊ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်လၢတ််ႈၼႄသ ူၵ််ႈပ ုႄ််း။ 

တၢင််းလ ူၵ််ႈလ ်းထ ်ႉ (1) - 

ၸ ူင််းလွင််ႈၸ ်းယ င််းၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်  

ၵၢႄ်လဵႄ််ႈၸ ူင််း ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်ၼႄၸ ူင််းႄႄ့်် 

ပဵႄ်လွၵ််းလ ်းဢႄ်ၶႅမ််ႉဢႄ်ႄ င်ု်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈ 

ၵူႄ််းမ ူင််းႁပ််ႉႁူ်ႉလွင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း 

ႄ ်ႉ ပ ်းၸဵမ် ႁူဝ်ၵၶ ်ႈဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၸ ်းယ င််း 

ၼလ်ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်။ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်ႁဵႄ််း ဢႄ်ႄ ်ႉ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵတလ ်ႈႁၢင််ႈႁႅႄ််းၸ ူင််းႁင််း ၵူၺ််းၶဝ် 

ႁဝ််းၶ ်ႈၶ  ်ႈပႄ်တၢင််းႁႄ်ၼတ်ႉ ႁ််ႈၵပ််း 

သ ုပ်ႃႇလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့် 

မ ူဝ််ႈၽွင််းပၢင်သွႄ်ၵတယဝ့်် ၼလ်ႈ 

ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်

ၶဝ်လ ်ႈပူၵ််းပွင် ၼလ်ႈ ၽ ုၵ််းၽွႄ့််ၸ ူင််း 

ၶွင်ၶဝ်ယၢမ််းႁူဝ်ၶမ််ႈ။ 
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ဢႄ်ဢ င်ဢသ်သ ူၵ််ႈပ ုႄ််းဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸႅၵ်ႃႇပႄ်။ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ၸၢင််ႈမူႄ််ႉၼမ်းလႅၵ််ႈလ ်ႈလွင််ႈတၢင််းႄ  ်းသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းႄႄ််ႉလ ်ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်ၸုမ််းၶဝ်လ ်ႈဢုပ်ႃႇၵႄဝ် ်ႉ။ 

ၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် ပဵႄ ် 2-3 ၸုမ််း ဢ င်ႄ ူဝ်တၢင််းႄမ်ၶင်ွၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်။ ႄ ုင််ႈၸုမ််းထုၵ်ႃႇလ  

မ ်းၵူႄ််းမွၵ််ႈ 5 ၵၵ ်ႉ။ 

ဢ င်ႄ ူဝ်ၸ ူင််းဢႄ်ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸႅၵ်ႃႇပႄ်ႄႄ့််ၵသ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵတလ ်ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်တင််းၵူႄ််း 

ႄ  ်းၸုမ််းၵသ တႅပ််းတတ််းဝ ်ႈ ၽ  ၵတပဵႄ်ၽူ်ႈလဵႄ််ႈၸ ူင််းၵၵ ်ႉလ  ႄ  ်းသ ူၵ််ႈပ ုႄ််းႄႄ််ႉ ၼလ်ႈ  ႁ််ႈတႅမ််ႈ 

ၵ ၢမ််းလၢတ််ႈဢႄ်ၵတဢုပ်ႃႇၵႄႄ်  ်းၸ ူင််းႁူဝ်ႄႄ့််ပ ်းၸွမ််း။  

ၽ ုၵ််းၸ ူင််းၶွင်ၶဝ်တ ႃႇလ လ ပွၵ််ႈၵသ ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၶဝ်သ  ႃႇၽဵင််းၵ ၢမ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် သဵင် ၼလ်ႈ ၸ  ်ႉတ ုဝ််းၶူဝ််းၶွင် 

ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈႄုင််ႈဝ  ဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈၸ ူင််းၶဝ်တဵမ်ထူႄ််ႈမူႄ််ႈၸ  တ ႃႇၵူႄ််းတူၺ််း။ 

ဝ ်းၵသႄႄ့်် ပႄ်ႁ််ႈၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄႄ့််မ ်းလဵႄ််ႈၼႄပႄ်ၸ ူင််းၶဝ်။ ၽွင််းမ ူဝ််ႈတူၺ််းၸ ူင််းၸွမ််းၵႄ်ယူႃႇႄႄ့်် 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၵု်ႃႇလ တ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉတူၺ််းၸ ူင််းႄႄ််ႉလ လ ။ ဝ ်းၸ ူင််းယဝ််ႉတူဝ််ႈ 

လ ငၢမ််းယဝ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် ၼလ်ႈ ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ 

ၸ ူင််းဢႄ်ၶဝ်တ ုၵ််ႉတူၺ််းယဝ််ႉႄႄ််ႉ။  

တၢင််းလ ူၵ််ႈလ ်းထ ်ႉ (2) - ၵၢႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် 

သ ုဝ်ႃႇၼလ်ႈသ ုဝ်ႃႇဢွႄ်ီႊလ ီႊႄႄ့်် ပဵႄ်တွႄ််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈတ ႃႇႁဵတ််းႁ််ႈသဵင်ၶွင်ႁဝ််းလင်မ ်း ၼလ်ႈ 

ႁဵတ််းႁ််ႈၵူႄ််းတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႁပ််ႉႁူ်ႉပင်ွႃႇၸ  လွင််ႈဢႄ်ႁဝ််းၶ  ်ႈလၢတ််ႈတ ူဝ််းႄမ်မ ်း။ ႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်ဢႄ်ႄ ့် 

ႁဝ််းၵတလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈဝ ်ႈ ႁဝ််းၵတၸ   ၶ ူင််ႈမ ုဝ််းဢႄ်လ   တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸ  ်ႉၵပ််းသ ုပ်ႃႇၵပ််းသၢႄ၊် 

ၵၶ ်ႈမုႄ််းႄႄ့််လမ်ႃႇလွင််ႈၸ ူင့််ႁိုဝ် ၼလ်ႈ ႁဝ််းၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၸ  ်ႉႁ််ႈမႄ််းၵပ ်းပဵႄ်ၽႄွ််းလ တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ တုၵ််းယွႄ််းႁ််ႈႁူမ််ႈၵႄ်တူင််ႉႄ ုင်ၸွမ််းလွင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်ႁဝ််းမ ်ႈၸ  ၸွမ််း 

ယူႃႇႄႄ််ႉ။ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ  သင်ဝ ်ႈတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်တ ႃႇၵတႁဵတ််းပၢင်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း(campaign) 

ႄ ူဝ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊႄႄ့်် ထၵု်ႃႇလ လ ်ႈဝူႄ့််သွႄ်ႃႇပႄ်ပ ်းလွင််ႈဢွင််ႈတ ်ႈၵၢႄ်မ ူင််း ၼလ်ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈၸ  

ႄ  ်းၸ ုင််ႈမ ူင််းဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ယူႃႇသဝ််းဝ ့်ႄႄ််ႉပ ်းၸမွ််း။ ၽ  ဝူႄ့််ဝ ်ႈ ႄ  ်းမ ူင််းတူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄႄ့်် 

ဢမ်ႃႇၵပ ်းမ ်းသုႄ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈၸ လွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််းႄ ၸ ုင် ႁ််ႈႄင််ႈတၢင််းလင်ၵသ ၵၵ ်ႉဢႄ်မ ်း 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈၸ ႄ  ်းမ ူင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇႄမ်လ ူဝ်ႄႄ့်် ႁ််ႈႁပ််ႉပႄု််ႈၽွႄ််း ၼလ်ႈ ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ႄမ်လ ူဝ် 

တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။   

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼတႃႇလူၺ််ႈ ၵၢႄ်သပ််းလႅင််းၼႄတ ်ႈပွင်ႃႇ 

ၶွင် ‘Advocacy’ ၼလ်ႈ ‘Campaign’  ဢႄ်မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇဝ ်ႈ “ၵၢႄသ်ႄူ််းတမု”် ၼလ်ႈ “ၵၢႄပ် ႄုၼ်ၽ်ႈၵၶ ်ႈမႄု််း” 

ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ ယွႄ််ႉမႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈ ၼတ်ႉၼတ်ႉ။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈထၢမ်တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

လ ်ႈဝ ်ႈ “ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်သူပွင်ႃႇၸ  ႄႄ််ႉ ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် ပွင်ႃႇဝ ်ႈသင်? ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းသမ််ႉ 

ပွင်ႃႇဝ ်ႈသင်?။ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၶွၵ််ႉၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇႁ််ႈပဵႄ်သွင်ပုႄ််ႈ၊ လွၵ််းၽ ႃႇသ ်ႉႄႄ််ႉ ႁ််ႈတႅမ််ႈဝ ်ႈ 

“ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်” ၵသ လွၵ််းၽ ႃႇၵ  ႄႄ််ႉ ႁ််ႈတႅမ််ႈဝ ်ႈ “ၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း” ၵသ 
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ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇဢဝ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းလၢတ််ႈၼႄၵႄ်ၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈလွင််ႈၵၶ ်ႈထၢမ်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈႄ ူဝႄ်ႄ််ႉၵသ တႅမ််ႈၵၶ ်ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈဢႄ် ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ ်

ၶဝ်လၢတ််ႈၼႄႄႄ််ႉဝ ်ႉတ ်ႈႄ ူဝ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇဢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉ။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၵု်ႃႇလ ပႄ်ႁႅင််း 

ၼလ်ႈၵမ််ႉထႅမ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ႁ််ႈလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇတၢင််းႁႄထ် ုင်ၶွင်ၶဝ်ၼႄပ ူႄ််ႈ၊ ယၢမ််းလဝဵ်ၵႄ်ႄႄ််ႉ 

ၵၵ ်ႈ ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈၶဝ်ၵမ ႁပ််ႉထွမ်ႃႇဢဝ်ပ ်းဝူႄ််ႉတၢင််းႁႄထ် ုင်ၶွင်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ၼလ်ႈ 

ၵတႁဵတ််းႁ််ႈပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈသွင်ဢႄ်ႄ ်ႉၸႅင််ႈလႅင််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ။ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းလွင််ႈဢႄ်လ ်ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်မ ်းႄႄ််ႉပွတ််းပွတ််းၵသ သ ုပ်ႃႇလၢတ််ႈပႄ်လွင််ႈတ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် 

“ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်” ၼလ်ႈ “ၵၢႄပ် ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း” ပႄ်တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ်ႁူမ််ႈၶဝ်ၸွမ််းႄင်ႃႇတ  ်ႈႄ ်ႉ။ 

ၵၢႄသ်ႄူ််းတမုႄ် ်ႉ ပဵႄ်လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ႁူမ်ႃႇငမ််းႄ ူဝ်လွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈၶွင်ၵၢႄ်တႅပ််းတတ််း 

ႁဵတ််းသၢင််ႈ  ဢႄ်တုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇၸူဝ််ႈပၢႄ်ႁဝ််း ၼလ်ႈ လႅၵ််ႈလ ်ႈတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း ဢမ်ႃႇဝ ်ႈၵတပဵႄ ်

ၸႄ််ႉဢ ူင်ႃႇဝၢႄ််ႈ၊ ၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််း၊ ၼလ်ႈ ၸႄ််ႉလုမ််ႈၾ ်ႉ။ ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်ႄႄ််ႉ 

ယ ူင််းဢၢႄ််းတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈတၢင််းယၢမ််ႈၵူႄ််း၊ ၵၢႄ်လူင််းတ ုႄ််းလၢင််း၊ မ မ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ ၵပ ႃႇလသ ႃႇ 

မ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈႁ််ႈမႅႄ််ႈၸွမ််းလွၵ််းပ ူင်ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ပၢငပ် ႄုၼ်ၽ်ႈၵၶ ်ႈမႄု််း ဢႄ်ဝ ်ႈႄႄ််ႉသမ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵသလွင််ႈလွင််ႈ ဢႄ်ႁဝ််းလ ်ႈ 

တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်ၼလ်ႈၸတ််းၵၢႄ်ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််းယဝ််ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇယ ူင််းဢၢႄ််းၼလ်ႈယ ူင််းမ ၵသဢႄ် 

ဢႄ်။ ပ ူင်တႅၵ််ႈၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း မ ်းမ ူႄ်ႄင်ႃႇ “ၵမ်ႃႇၽ ႃႇၶွင်ၵဝ်ၶ ်ႈ ၼလ်ႈ သုႄ်ႃႇလ ်ႈၶွင်ၵဝ်ႃႇၶ ်ႈ”၊ 

“ဢမ်ႃႇမ ်းတ ်ႈလ ႄ်ၵၵ ်ႈမ ူႄႄ်င်ႃႇဢမ်ႃႇမ ်းသ ၸ  ”၊ “ၶ ်ႈၵၵ ်ႈမ ူႄ်ၵႄ်” ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။  

တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵတပွင်ႃႇၸ  လ မ ်းလ ူဝ်ၵသၵဝ်ႃႇႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ ် ပ ုတ်ႃႇ 

ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈ တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင်ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်ၼလ်ႈၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼႄပႄ်ပႄၽ်ူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပ ်း ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄပ်ႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈသွင်ဢႄ်ႄ ်ႉ -  

• တ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် - https://youtu.be/NhrLirjp_E8 

• ပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈတူင််ႉႄ ုင် - 

https://youtu.be/w0BYMqONzgM 

ႁူဝ်ႁုပ််ႈမႄ််းၼတ်ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ ႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းဝ ်ႈ ၵူႄ််းႁဝ််းမ ်းပ ်းဝႄူ််ႉ ၼလ်ႈ ပွင်ႃႇၸ   

ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်၊ ပ ူင်လူင်မႄ််းၼတ်ႉ ၵ ်ႉပဵႄ် ႄ  ်းၼၵ်ႈၵႄူ််းၸ ူဝ််းဢႄ ်

ပ ုႄ််းလင်ၽ ႃႇတူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ််ႉၵၢႄ်မ ူင််း ဢမ်ႃႇမ ူႄ်ၵႄ်။ ၵၢႄသူ်ႄ််းတုမ်ၵၵ ်ႈ 

ၸၢင််ႈႁဵတ််းလ ်ႈလ ပ ူင်လ လ ်းယူႃႇ။ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ ထုၵ်ႃႇလ တူၵ်ႃႇၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဝ ်ႈ 

ႁဝ််းလူဝ်ႃႇလ ်ႈလၢတ််ႈႁ််ႈပ ူႄ််ႈ ပ ူင်လူင်ၼတ်ႉ ၵူႄ််းမ ်းဢ ႃႇႄ ႃႇတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ ၵပ ်းလ ်ႈင ႄ််း 

သဵင်ႁဝ််း။ တ ႃႇၵတပွင်ႃႇၸ  လွင််ႈတ ်ႈပွင်ႃႇၶွင် ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းႄႄ််ႉ 

မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ တ ႃႇၵတႁဵတ််းၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ႄ  ်းတွႄ််ႈဢႄ်သ ုပ်ႃႇၵ  ႃႇႄ ်ႉ။ 

https://youtu.be/NhrLirjp_E8
https://youtu.be/w0BYMqONzgM
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ၵၢႄဢ်ပုႃ်ႇဢဝူ််း - ႄင််ႈႄ  ်းၸုမ််းယ  ႃႇၵသ ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်လၢတ််ႈၼႄလွင််ႈတူဝ်ထူပ််း ၼလ်ႈ 

တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶွင်ၶဝ်လူၺ််ႈၵၢႄ်ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။ 

• သ ုဝ်ႃႇဢႄ်လ  ပဵႄ်သ ုဝ်ႃႇဢႄ်သူမ ုတ််ႈၼလ်ႈႁူ်ႉၸၵ််းလ ? 

• ၸွင်ႃႇသူယၢမ််ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းသ ုဝ်ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်ၼလ်ႈၵၢႄ်ပ ု

ႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း? ၽ  ပဵႄၽ်ူ်ႈလူဢၢႄ်ႃႇၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်သူယ ူင််းၸူ်းထ ုင်? 

• ၵပ ်းယၢမ််ႈႁဵတ််းႄ  ၽႄွ််းပၢင််ႈ (ၽွႄ််းလ ၊ ၽႄွ််းႁ ့်) ၶွင်ၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်ၶွင်သူႄႄ််ႉ မႄ််းပဵႄ်ႁိုဝၽ်ွင််ႈ? 

ဢွႄ်တၢင််းၵတၼတႃႇႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းႄႄ််ႉ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပွင်ႃႇၸ   ပွတ််းတွႄ််ႈၽႅႄ်ၵၢႄ်ပ ူင်လူင်ၶွင်ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄပ် ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း 

ႄႄ််ႉ။ ယွႄ််ႉႄႄ််ႉၼလ်ႈ ႁ််ႈၼႄပႄ်လွၵ််းပ ူင်ဢႄ်ပႄဵ်ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ ်

ၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈမ ်းၵၶ ်ႈထၢမ်ဝ ်ႉႄ  ်းၸ  ၶဝ်ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၸႅင််ႈလႅင််းၼလ်ႈပွင်ႃႇၸ  င ်ႈ  ၼလ်ႈ ပုႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၶဝ ်

ၵပ ်းၵတတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်တ ႃႇလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ဢႄ်ပဵႄ် ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၵၢႄ်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈ 

ၵၶ ်ႈမုႄ််းၶွင်ၶဝ်လ ်ႈ။  

လွၵ််းပ ူင် (4.1) − လွၵ််းပ ူင် ၵၢႄပ် ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်  

ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််း၊ 
လငွ််ႈတငူ််ႉႄ ငု ်

ယ ငူ််းဢၢႄ််း 
(ၶၢဝ််းယၢဝ််း ၼလ်ႈ 

ၶၢဝ််းပတွ််း) 

ၽ်ူႈလူဢၢႄႃ်ႇ
ၵၶ ်ႈမႄု််းဢႄ်
သယူ ငူ််းၸ်ူးထ ငု ်

ၵၽ်းဢႄၸ်ၢင််ႈ
ပဵႄမ် ်းလ ်ႈ ၼလ်ႈ 
ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄ်
ၵၽ်းဢႄၸ်ၢင််ႈ

ပဵႄမ် ်း  

ၸမု််းႄငႅ််ႈၵၢႄ်
ဢၺူ််းလ  

 

 

 

 

 

    

ၵၢႄႁ်ူမ််ႈႁဵတ််းၸမွ််းၵႄပဵ်ႄၸ်မု််း  

• ၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပႄဵၸ်ုမ််းလ   3-5 ၵၵ ်ႉ 

• ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၵူ်ႈၸုမ််းႁ််ႈလ ူၵ််ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈတ ႃႇၵၢႄပ် ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမႄု််း (campaign) ဢႄ်မ ်းတ ်ႈပွင်ႃႇ 

ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈတွႄ််ႈတ ႃႇၶဝ်ၼလ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းဝၢႄ််ႈၶွင်ၶဝ်၊ ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်ဝူႄ််ႉႁ လွၵ််းလ ်း 
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ဢႄ်ၶဝ်ၵတၸ  ်ႉတ ုဝ််းတ ႃႇၵတၸတ််းႁဵတ််းပၢင်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း (campaign) ႄႄ့််။ လွၵ််းလ ်း 

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸတ််းႁဵတ််းပၢင်ပွ ်း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်ႄႄ့်် မ ်းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ့်။  

o ၵၶ ်ႈပ ုႄ်ၽၢဝ်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် လ ၵ််ႈတ ႃႇတၢင်ႃႇႄ ူဝ် website  

o လ ၵ််ႈပ ုႄ်ၽၢဝ်ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇၵတလူဢၢႄ်ႃႇၼႄႄ  ်းပၢင်ပွ ်း 

o ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းႄ ူဝ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊ 

o ပၢင်ပွ ်းႄ  ်းဝႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ဝႄ််းႄၢင််းယ င််းလုမ််ႈၾ ်ႉ၊ ဝႄ််းၼမ်ႈႄမ့််လုမ််ႈၾ ်ႉ၊ 

ဢမ်ႃႇႄႄ် ဝႄ််းလ ႄ်လုမ််ႈၾ ်ႉ။  

o ပၢင်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမႄု််းႄ ူဝ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊဢႄ်ပ ုတ်ႃႇ live ႄ ူဝ် Facebook။   

o ပၢင်တၢႄ််ႈၶ ်ႈႄ ူဝ်ဢွႄ်ီႊလ ီႊ 

 
 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• ႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းႁူမ််ႈၵႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ဝၢင််းၽႅႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇပၢင် campaign (လူၺ််ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉလွၵ််းပ ူင် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉၽ ႃႇႄ ူဝႄ်ႄ််ႉ) ၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းၵတလ ်ႈၸွ ်ႈၵႄ်ဝၢင််းၽႅႄ် ၼလ်ႈ 

ႁ ၵၶ ်ႈမုႄ််းၸွမ််းၵႄ်။  

• ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇၵူ်ႈၸုမ််းႁ််ႈတၢင်ႃႇလၢတ််ႈ ၼလ်ႈ သပ််းလႅင််းၽႅႄ်ၵၢႄတ် ႃႇၸတ််းပၢင် campaign ၶွင်ၶဝ ်

ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ။ ၶဝ်ၸၢင််ႈလ ူၵ််ႈလ ်ႈဝ ်ႈ ၵတလၢတ််ႈၼႄလူၺ််ႈၵၢႄ်လဵႄ််ႈၸ ူင််းႁ ်ႉ 

လူၺ််ႈၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄႄ ်ႈႁွင််ႈ။ ဝ ်းၵသၵူ်ႈၸုမ််းမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈယဝ့််တူဝ််ႈယဝ့်် တ ုၵ််းသူႄ််း 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထၢမၵ်ၶ ်ႈထၢမ် ဢမ်ႃႇႄႄ် ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် ပ ူဝ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈ 

ပၢင်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း (campaign) ႄႄ့််မ ်းၽႄွ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈႄမ်။  

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ၵၢႄ်ပ ႄု်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်သူႄ််းတုမ်ႄႄ််ႉ ၵတၸၢင််ႈပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်မ  ႃႇႁႅင််း 

တ ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်မၢင်ၵၵ ်ႉၼလ်ႈ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၼႄပႄ်ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင် 

ဢႄ်ပွတ််း ဢမ်ႃႇႄႄ ် ပွင််ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈတူင်ႃႇဝူင်ႃႇၵူႄ််းၸ ူဝ််းႁဵတ််းၵၢႄ်ၽ ႃႇပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း တ ႃႇ 

ၵတၼႁ်ႉၵင််ႈၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၶဝ် ၸွမ််းႄင်ႃႇတ  ်ႈႄ ်ႉ −  

• ငဝ််းႁၢင််ႈသဵင ်- ‘The River Guardian’ by Oxfam Cambodia: https://youtu.be/xNUDpRhov8A 

• သ ၵူ််ႈပ ႄု််း - ‘Leading the way along the Salween River’ by Oxfam in Asia: 

https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ႁူဝႁ်ုပ််ႈဝ ်ႈ လွၵ််းလ ်းတွႄ််ႈတ ႃႇၵတ 

ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်ပ ုႄ်ၼၽ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််း (campaign) ႄႄ့်် မ ်းလ လ ်း ဢ င်ႄ ူဝ်ပ ုႄ့််တ ်ႈ ၼလ်ႈ 

ငဝ််းလ ်းၵၢႄ်မ ူင််းႄ  ်းမ ူင််းၽ  မႄ််း ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်ဢႄ်မ ်းဝ ်ႉ။ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉ လူဝ်ႃႇလ ်ႈမ ်းယ ူင််းဢၢႄ််း 

ဢႄ်ၸႅင််ႈလႅင််းဝ ်ႈ ႁဝ််းၶ  ်ႈလ ်ႈသင် ၼလ်ႈ ႁ််ႈပွင်ႃႇၸ  ဝ ်ႈၵတၸၢင််ႈၺ ်း လွင််ႈဢႄ်ႁဝ််းဢမ်ႃႇထၢင်ႃႇထ ူမ်ၵသ 

ၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်းႄႄ််ႉယူႃႇယဝ့််။   

https://youtu.be/xNUDpRhov8A
https://asia.oxfam.org/latest/stories/leading-way-along-salween-river
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ၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင် (4.5) - 
ၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ်လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်း 

 
1 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တ ႃႇၵတထတ််းတူၺ််းၵၽ်းဢႄ်ၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်း ပုႄ််ႈတ ႃႇၵတၸွ ်ႈထႅမ် ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈ 

ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၾၢင့််မႅႄ််ႈလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁူပ််ႉထူပ််းၸွမ််းငဝ််းလ ်းၵၢႄ်မ ူင််း၊ 
လွင််ႈၵၢႄ်တူင့််ႄ ုင်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈဢႄ်ႁဝ််းတ ုၵ့််ႁဵတ််းသၢင််ႈဝ ့်ယူႃႇ။ လွင််ႈႄ ့် 
မႄ််းဢမ်ႃႇၸ  ်ႈ လွင််ႈၵူဝ်ၼႁ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ 
မႄ််းပဵႄ်လွင််ႈပွင်ႃႇၸ  ႄ ူဝ်လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈႁဝ််း၊ 
လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ႁဝ််းၵတၸၢင််ႈထူပ််းလ ်ႈ ၼလ်ႈ ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵၽ်းဢႄ်ႁဝ််းၵတၸၢင််ႈ 

ထူပ််းလ ်ႈႄႄ့်် ၵတလူတ််းယွမ််းလူင််း ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၶွင်ႁဝ််း 
လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ်လွတ််ႈၵၽ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇ ၼလ်ႈ ဢႄ်မ ်းလွင််ႈတုမ််ႉယွႄ််ႈႄမ်လ ူဝ် 
ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ ၼလ်ႈ ၼၸ်ႈတ ႃႇတႅမ််ႈမ တွင််း ။ 

 
ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၵမ််ႈၽွင််ႈၵတၸၢင််ႈမ ်းတူဝ်ထူပ််း 
ၵဵဝ်ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့််ယူႃႇ၊ 
ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ တ ုၵ််းသူႄ််း ႁ််ႈၶဝ်လၢတ််ႈလွင််ႈတူဝ်ထူပ််းၶွင်ၶဝ် 
ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉပ ်း သင်ၶဝ်ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈၵ ႄ််းၸ   တ ႃႇၵတလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇၼႄပ ူႄ််ႈ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လၢတ််ႈ လွင််ႈတူဝ်ထူပ််းၶဝ်ဝ ်ႈ 
ၶဝ်ၸတ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း ႄ  ်းႄ ်ႈၵၢႄ်၊ 
ႄ  ်းဝၢႄ််ႈႄ  ်းဢ ူင်ႃႇ ဢမ်ႃႇႄႄ် ႄ  ်းမုၵ််ႉၸုမ််းၶဝ်ႄႄ့်် လူတ််းယွမ််းလ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်။  

 

တူဝ်ထူပ််းဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင် 
သွႄ် ၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈၼလ်ႈၵၵ ်ႉႄ ုင််ႈလ ်ႈထူပ််းမ ်းႄႄ််ႉၵတၸၢင််ႈပ ူင််ႈၵႄ်ဝ ့် ဢ င်ႄ ူဝ် 
ၵၢႄ်မ ူင််းႄ  ်းမ ူင််းၶဝ် ဢမ်ႃႇႄႄ် တူင်ႃႇဝူင််းတ ်ႈဢႄ်ၶဝ်ယူႃႇသဝ််း။ ၵွပ််ႈလွင််ႈတၢင််းႄ ့် 

ၵသ မႄ််းလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ တွႄ််ႈတ ႃႇၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵတတ ုၵ််းသူႄ််း 
ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၶတ််းၸ  ထွမ်ႃႇတ ်းၵၵ ်ႉ ၶဝ်လ လ ။ 
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ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈထ ်ႉ (1) - ႁ တၺူ််းၵၽ်းဢႄၵ်တၸၢင််ႈပဵႄမ် ်းလ ်ႈ 

• ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ႁၢင််ႈႁႄႅ််းၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇၵသ ၸႄ်သဵႄ််ႈႄ  ်းၵၢင်မႄ််းၼလ်ႈၼၽဢွၵ်ႃႇပႄဵ ်

သွင်လွၵ််း၊ လွၵ််းၽ ႃႇသ ်ႉႄႄ့်် ႁ််ႈတႅမ််ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဝ ်ႈ “ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း” ၼလ်ႈ  

ၽ ႃႇၵ  ႄႄ့်် ႁ််ႈတႅမ််ႈၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄ်ဝ ်ႈ “လွင််ႈဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈၵၽ်းလူတ််းယွမ််းလူင််း”။ 

ႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈႄ ့်ၼတ့် ႁ််ႈပၵ််းၸ  ႄ ူဝ် ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့်် ဢွႄ်တၢင််းၵွႄႃ်ႇ။ 

• ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝူႄ့််တူၺ််းႁင််းၽ  မႄ််း ဝ ်ႈ 

ၵၽ်းဢႄ်ၶဝ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းလ ်ႈၸွမ််းလွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် လွင််ႈတူင့််ႄ ုင် 

ဢႄ်ၶဝ်ၵတႁဵတ််းႄႄ့်် မ ်းသင်ၽွင််ႈႄ ၵသ ႁ််ႈၶဝ်တႅမ််ႈလွင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉဝ ့်ႄ ူဝ်ၼၸ်ႈပွတ််းဢွႄ်ႃႇ 

တ ႃႇမ တွင််း။ ၶဝ်ၶ  ်ႈတႅမ််ႈႄမ်ၵ ်ႈႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈ ၵပ ်းတႅမ််ႈယဝ့််တူဝ််ႈယဝ််ႉၸ ုင် ႁ််ႈၶဝ်ဢဝ်ၵ  ႃႇပ ်ႉၸပ််းဝ ့် 

ႄ ူဝ်မၢင်ၼၸ်ႈၽ ႃႇဢႄ်တႅမ််ႈဝ ်ႈ “ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း” ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

• ဝ ်းႄႄ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ႁုပ််ႈလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့််ၸွမ််းၵႄ် 

ပဵႄ်မဵဝ််းလ  မဵဝ််းႄႄ််ႉ ၸွမ််းႄင်ႃႇ လွင််ႈဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈၼႄဝ ်ႉႄႄ့််။ 

ၵပ ်းယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းၸူ်ႉတုမ်ၵႄ်ၵသ တူၺ််းၸွမ််းၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းၵူ်ႈဢႄ ်

တ ်ႈႄ ူဝ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇႄႄ််ႉၸွမ််းၵႄ်။  

• လၢတ််ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်လူဢၢႄ်ႃႇၵသသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း 

ဢႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈပ ်ႉဝ ်ႉႄ ူဝ်ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇႄႄ့််ပႄ်တ ်းၵၵ ်ႉၶဝ်။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၵု်ႃႇလ ပႄ်ၶ ၢင််ႉ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၼလ်ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်လ ်ႈ။  

 

ၶၵ််ႉတႄွ််ႈထ ်ႉ (2) - လငွ််ႈဢႄၵ်တၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈၵၽ်းလတူ််းယမွ််းလငူ််း 

• မ ူႄ်ၵႄ်တင််း ၶၵ််ႉတွႄ််ႈထ ်ႉ (1) ႄႄ့််ၵူၺ််းႄင်ႃႇၵဝ်ႃႇ၊ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ်ၸူ်ႉတုမ် 

ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႉတ ်ႈလဵဝ်ၵႄ်ၵသ။ ပွၵ််ႈၵမ််းႄ ့် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်လၢတ််ႈၼႄဝ ်ႈ ဝ ်းၵသဢုပ်ႃႇဢူဝ််း 

လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ််ႉၸွမ််းၵႄ်ယဝ့်် ၵမ််းႄ ့် ပဵႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််း ဢႄ်ၵတလ ်ႈမ ်း 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်ဝ ်ႈ ႁဝ််းၵတလ ်ႈႁဵတ််းၸ ူင့််ႁိုဝ်တ ႃႇၵတၼၵ်ႈလ တ််ႈ လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း 

ၸ ူဝ််းႄႄ့််လ ်ႈ။ သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ထႅင််ႈဝ ်ႈ ၵၶ ်ႈၵ ၢမ််းဢႄဝ် ်ႈ “လွင််ႈဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈ 

ၵၽ်းလူတ််းယွမ််းလူင််း” ႄႄ့်် ပွင်ႃႇဝ ်ႈ လွင််ႈဢႄ်ၵတႁဵတ််းႁ််ႈတၢင််းႁၢဝ််ႈႁႅင််းၶွင်ၵၽ်းဢႄ်ၵတ 

ၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့်် လူတ််းယွမ််းလူင််း ႄ ယဝ့််။  

• ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉတူၺ််းၶ ုႄ််းဢႄ်ၶဝ်တႅမ််ႈဝ ့်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့််ၵသ ႁ််ႈၶဝ်ဝႄူ််ႉ 

ႁ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈလွင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉပ ်း။ ၶဝ်ၶ  ်ႈတႅမ််ႈႄမ်ၵ ်ႈႁိုဝ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်ၶဝ် 

ဝူႄ့််လ ်ႈ ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်ဢဝ်ၵ  ႃႇပ ်ႉဝ ့်တ ်ႈလွၵ််းပဝ်ႃႇႄ ူဝ်ၼၸ်ႈဢႄ်တႅမ််ႈဝ ်ႈ “လွင််ႈဢႄ်ၵတၸၢင််ႈႁဵတ််း 

ႁ််ႈၵၽ်းလူတ််းယွမ််းလူင််း” ႄ ႄႄ််ႉ။  
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• ဝ ်းႄႄ့်် ႁ််ႈၽူ်ႈပႄပ်ၢင်သွႄ် ႁုပ််ႈသဵႄ််ႈမ ပ ်းဝူႄ််ႉၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၵတႁဵတ််း 

တ ႃႇၵတလူတ််းယွမ််းၵၽ်းႄႄ််ႉဝ ့်ၸွမ််းၵႄ်ၵသ လၢတ််ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်လူဢၢႄ်ႃႇတူၺ််း 

လွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််း ၼလ်ႈ ႁ််ႈထတ််းတူၺ််းလွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၵတႁဵတ််းတ ႃႇၼၵ်ႈလ တ််ႈ 

ႁ််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းလ ်ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉလူတ််းယွမ််းလူင််း။ ပႄ်ပ ်းၶၢဝ််းယၢမ််းတွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ် 

ဢုပ်ႃႇဢူဝ််း၊ ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ် ၼလ်ႈ လၢတ််ႈလွင််ႈတူဝ်ထူပ််းၼႄၵႄ်။  

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််းလွင််ႈတူင့််ႄ ုင်တွႄ််ႈႄ ့်ၵသသပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ဝ ်ႈ ၵၢႄ်သွႄ်ႃႇတူၺ််းလွင််ႈ 

ၵၽ်းဢႄ်ႁဝ််းၵတၸၢင််ႈထူပ််းမ ဝူ််ႈၽွင််းႁဝ််းႁဵတ််းၵၢႄ်ၵသဢႄ်ဢႄ်ႄႄ့်် ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ 

ၼတ့်ၼတ့် ၵွပ််ႈပ ူဝ််ႈဝ ်ႈ မႄ််းၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈႁ််ႈႁဝ််းၸၢင််ႈတႅပ််းတတ််းလ ်ႈဝ ်ႈ ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁဵတ််းၸ ူင့််ႁိုဝ် ၼလ်ႈ 

ၸၢင််ႈၸွ ်ႈႁဝ််းႁ လွၵ််းလ ်းတ ႃႇလူတ််းယွမ််းလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့််လ ်ႈ ႄင်ႃႇႁဝ််းပင်ွပဵႄ်လ ်ႈ။ 

ၵၢႄ်ထတ််းတူၺ််းလွင််ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်းႄႄ့်် ၵတၸွ ်ႈႁ််ႈႁဝ််းတႅပ််းတတ််းလ ်ႈဝ ်ႈ − 

• ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၵတမႄ််ႈၸ  ်ႈလ ်ႈဝ ်ႈ ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းလ ်ႈႄႄ််ႉ ၵတဢမ်ႃႇပဵႄ်မ ်းႄ ႄႄ််ႉ 

ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ င ူင့််ၼဝ်ႈသင်လ လ ?   

• မ ူဝ််ႈၽွင််းႁဝ််းထူပ််းၵၽ်းႄႄ့်် ႁဝ််းၵတၸၢင််ႈႁ ၵူႄ််း ဢမ်ႃႇႄႄ ် ႄႅင််ႈၵၢႄ် ၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵၵ ်ႉဢႄ် 

ၵတၸၢင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ႁဝ််းလ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်?  

• သင်ဝ ်ႈႁဝ််းဢမ်ႃႇၸၢင််ႈင ူင့််ၼဝ်ႈၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့််လ ်ႈႄ ၸ ုင် ႁဝ််းထုၵ်ႃႇလ ႁဵတ််းႁ််ႈမႄ််း 

လူတ််းယွမ််းၸ ူင့််ႁိုဝ် တ ႃႇၵတႁ််ႈမႄ််းမ ်းလွင််ႈတုမ့််တ ူဝ််ႉၵဢႃႇသုတ််းႄင်ႃႇပွင်ပဵႄ်လ ်ႈ၊ ဢႄ်ႁဝ််းၸၢင််ႈ 

ႁဵတ််းလ ်ႈႄႄ််ႉ ႁဝ််းၸၢင််ႈၸႅၵ်ႃႇၸႄ့််ထၢႄ််ႈၶွင်ၵၽ်းဢႄ်ၵတၸၢင််ႈထူပ််းႄႄ့်် ပႄဵ်သၢမ်တွႄ််ႈ 

(ၸႄ့််တႅမ်ႃႇ၊ ၸႄ့််ၵၢင် ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸႄ့််သုင်) ဢ င်ႄ ူဝ်လွင််ႈတူင့််ႄ ုင် ၼလ်ႈ လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ဢႄ်ႁဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈယူႃႇႄႄ််ႉ။ 
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တွႄ််ႈ (5)  
ၵၢႄ်ပဵႄ်ၽ်ူႈပႄ်ပၢင်သွႄ်/ 
ၽ်ူႈၸတ််းပၢင်သွႄ် ၼလ်ႈ 
ႁူဝ်ႄ ်ႈႄ  ်းတူငႃ်ႇဝူင််း 

 

 

ၸုမ််း WBAB ယုမ်ႃႇယမ်ဝ ်ႈ တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းဢႄ်မ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် ၼလ်ႈ 

ဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇၵႄ်လူၺ််ႈလွၵ််းပ ူင်တ ႃႇမူဝ်ႃႇၶၵရႃႇၸ ႃႇ (Democracy) ႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွၵ််းလ ်း 

ဢႄ်မႄ််ႈၵ ုမ််းၵသပ ူႄ််ႈသုတ််းယဝ််ႉ တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၵႄ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ၼလ်ႈ ၸ ်းယ င််းႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း။ 

တ ႃႇၵတႁ််ႈမ ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်တ ႃႇၵၢႄ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈဢႄ်ၵႅႄ်ႃႇၶႅင်ႄႄ််ႉ 

ႁဝ််းလူဝ်ႃႇၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၼလ်ႈ ႁူဝ်ႄ ်ႈၸ ူဝ််းပဵႄ်ၵူႄ််းႄုမ်ႃႇႁဝ််းထႅင််ႈ တင််းႄမ်ယဝ််ႉ။  

ဝ ်းၵသႁဝ််းလ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းႄ  ်းတွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ် ၸ ူဝ််းပူႄ််ႉ မ ်းယဝ််ႉႄႄ််ႉၵသ 

ယၢမ််းလဵဝ်ႄ ်ႉ ႁဝ််းလူဝ်ႃႇမ ်းၽ ုၵ််းၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈ လွင််ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ် ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းႁဝ််း ၶ ုႄ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

“ 
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ႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄသ်ွႄႄ် ်ႉ ပဵႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းတ ႃႇႁဝ််းၵတၽ ၵု််းၽႄွ််ႉၸၢမ််းတၺူ််း ၼလ်ႈ 

ႁဵႄ််းႁူ်ႉလၵွ််းလ ်းၵၢႄ်ၸတ််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းတ ႃႇၸတ််းပၢငသ်ွႄပ်ႄ်ပ ူႄ််ႈ။ 

လ ူဝ်ၵသႄ ်ႉ ႁဝ််းယင််းၵတၸွ ်ႈၵႄ်ႁဵႄ််းႁူ်ႉ ၼလ်ႈ ၽ ုၵ််းၽႄွ််ႉႄ  ်းတႄွ််ႈၵၢႄ်သႄွ ်

ဢႄႄ် ်ႉ ၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄထ်ႅင််ႈ ပုႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢငသ်ွႄ်ႁဝ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

မ ်းလွင််ႈယမု်ႃႇယမႄ် ူဝ်ႄမ််ႉၵတ််ႉၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ တ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သႄွႄ်  ်းတူငႃ်ႇဝူင််းၽ  မႄ််း 

ႁင််းၵၺူ််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ တ ူဝ််းႄမမ် ်းထႅင််ႈႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ ႁဝ််းမ ်းၼတႃႇႁဵတ််းၵ  ႃႇၸမွ််းၵႄ်ၶ ်ႈ!  

  

ပွတ််းၵၢင်ႄ   

• ၵၢႄ်တမ််းဝၢင််းၽႄႅ်ၵၢႄ ်

•  ၵၢႄ်လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းၼႄ  

ပွတ််းဝ ်းဝႄ််း 

• ၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်လုၵ််ႈႁဵႄ််းၵဝ်ႃႇဢွႄ်ႁဵတ််း - 

သူၶ  ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈသင်ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇသူ?  

• လ ်းတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉ

ၸွ ်ႈတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ ်

ၸၢမ််းတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈ 

ႁင််းၵူၺ််း 

ၵၢႄ်ထတ််းသၢင်ၼလ်ႈၵၢႄ်ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၶ ုႄ််းဝ ်းလင် 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် 
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ပွတ််းၵၢင်ႄ   

ၵၢႄတ်မ််းဝၢင််းၽႄႅၵ်ၢႄ ်

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ် တ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် 

ၶွင်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉမ ်းႄ  ်းပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ 
ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ  ၼမ်းလ ုမ််ႉပႄ်ၶ ုႄ််း လွင််ႈဢႄ်လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်းယဝ််ႉ 
တင််းမူတ််းၵသၵွႄ်ႃႇ ၸင်ႃႇဢွႄ်ၵႄ်ၼတႃႇတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ် သ ုပ်ႃႇၵ  ႃႇထႅင််ႈ။   

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ သ ၊ ၼၸ်ႈလုမ််း(A4)၊ ၼၸ်ႈပွတ််းတ ႃႇမ တွင််း၊ ၶွမ််း 
(Laptop)၊ ၶ ူင််ႈသဵင် (Speaker)၊ ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (သင်မ ်းၽႅႄ်ၵၢႄ်တ ႃႇၼႄငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်) 
ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ 

 
• ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸ  ်ႉလွၵ််းလ ်း 

ၵၢႄ်ႁဵႄ််းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်မ ်းၽွႄ််းလ တ ႃႇတၢင််းသွင်ၽ ႃႇ ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈဢႄ်ၶဝ်မၵ််းမႄ််ႈတမ််းဝၢင််းဝ ်ႉ။ 
• ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ ဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််းႄ ူဝ် လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ် 

ဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉၶဝ််ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵႄ်လ ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

လ ်ႈလၢတ််ႈဢွၵ်ႃႇလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉၶွင်ၶဝ်ၼႄပ ူႄ််ႈလ ်ႈ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

1. ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၼမ်းလ ုမ််ႉပႄ်ၶ ုႄ််းလွင််ႈဢႄ်လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်းတင််းမူတ််းႄ  ်းပၢင်သွႄ်

ပွၵ််ႈႄ ်ႉပႄ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ၊ လ ်းႁဵတ််းၼတ်ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၸၢင််ႈဢဝ်ႁူဝ်ၵၶ ်ႈၵူ်ႈဢႄ် 

ၸွမ််းႄင်ႃႇလ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်းႄ  ်းပၢင်သွႄ်တင််းမူတ််းႄႄ််ႉၵသ တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပႄ် 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ။ 

2. ႁ််ႈဢ တ်ႃႇဢွၵ်ႃႇၽ ုႄ်မ ူႄ်ပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ၵသၸႅၵ်ႃႇပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းမွၵ််ႈ 20 မ ႄ တ််ႉၵသ ၼမ်းလ ုမ််ႉတူၺ််း 

ၶ ုႄ််းတွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ်ႄ  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ႄႄ််ႉၸူဝ််ႈၵႅပ််ႉ။ 

3. ဝ ်းၵသႄႄ််ႉ ႁ််ႈၸႅၵ်ႃႇၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ပဵႄ်ၸုမ််း ၸုမ််းလ   3 - 4 ၵၵ ်ႉ။ ဢ င်ဢဝ် 

လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ႄ  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉၵသ ႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းလ   

ၸုမ််းႄႄ််ႉ ႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်ၵသႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇၶပ််ႉမ ၸႅႄ်ႃႇ တ ႃႇၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် 

ဢႄ်ႄ ုင််ႈ။ ႄ  ်းၸုမ််းၶဝ်ႄႄ််ႉ ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ လၢတ််ႈထ ုင်လွင််ႈ - 

ၵ) ႁူဝ်ၵၶ ်ႈပၢင်သွႄ် (Workshop topic) 

ၶ) ယ ူင််းဢၢႄ််း (Objectives) 
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င) ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၶဝ်ယ ူင််းၸူ်းထ ုင် (Target audience) 

ၸ) လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် (Activities)s  

4. ဝ ်းၵသၵူ်ႈၸုမ််းႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇပ ူင်လ ူင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ၶွင်ၶဝ်ယဝ််ႉႄႄ််ႉ ႁ််ႈ 

ၶဝ်တႅမ််ႈႁူဝ်ယွ ်ႈၶပ််ႉမ ပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၶဝ်တမ််းဝၢင််းဝ ်ႉ (တူၺ််းတ ်ႈ ၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််းတၢင်ႃႇဢႄ် 

တ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းပၢင်သွႄ်) ႄႄ််ႉၵသ ပ ်ႉတ တ််းၸပ််းဝ ်ႉၸွမ််းၽ  တ ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉႁႄ်လ ်ႈ။ 

5. ၸွမ််းႄင်ႃႇၽႅႄ်ၵၢႄ်လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ၶဝ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉၵသ ႁ််ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််း 

ဢုပ်ႃႇၵႄ်ၵသၸႅၵ်ႃႇပႄ်ပုႄ််ႈၽွႄ််းၵႄ်ႁ််ႈႁဵတ််းၸွမ််းၶၵ််ႉလ  ၶၵ််ႉႄႄ််ႉႄင်ႃႇၶပ််ႉမ မ ်းဝ ်ႉ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶဝ်ယင််းၸၢင််ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်ပ ်းထႅင််ႈဝ ်ႈ ၶဝ်ၵတၸ  ်ႉလွၵ််းလ ်းၼလ်ႈၶ ူင််ႈမ ုဝ််း 

သင်ၽွင််ႈ တ ႃႇၵတၸ  ်ႉၸွမ််းႄ  ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ၶဝ်ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ။ 

6. ဝ ်းၵသႄႄ််ႉ ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းႁၢင််ႈႁႅႄ််းၶ ူင််ႈၵႅမ်မ ုဝ််း ဢႄ်ၶဝ်လူဝ်ႃႇၸ  ်ႉ 

ႄ  ်းပၢင်သွႄ်/ လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉၵသ ႁ််ႈၽ ုၵ််းၽွႄ််ႉၸွမ််းၵႄ်ႄ  ်းၸုမ််းလ   

ၸုမ််းႄႄ််ႉၵွႄ်ႃႇ။ 

ၵၢႄလ်ငူ််းမ ဝု််းႁဵတ််းၼႄ 

 
2 ၸူဝ််ႈမွင််း 

 
တ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်လ ်ႈမ ်းတ ုဝ််ႉတၢင််းႁဵတ််းၼႄၽၢင်ႁၢင််ႈ ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််း 

ပၢင်သွႄ်ၶွင်ၶဝ် ၸွမ််းႄင်ႃႇဢႄ်လ ်ႈတမ််းဝၢင််းဝ ်ႉ။ လွင််ႈႄ ်ႉလမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ 
တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၶဝ်လ ်ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််း လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်း ႄ  ်းပပ််ႉၵၢႄ်သွႄ် 
ဢႄ်ႄ ်ႉၵသ ႁဵတ််းၵၢႄ်ထူပ််းမ ုဝ််းၸွမ််းၵႄ်ၵသၵွႄ်ႃႇ၊ ဝ ်းႄႄ််ႉ ၸင်ႃႇၵတမ ူဝ််း 
လူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶဝ်။ ထႅင််ႈလွင််ႈႄ ုင််ႈ ၵၶ ်ႈႁႄ်ထ ုင် ၼလ်ႈ 
ၵၢႄ်ထတ််းသၢင် ဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉလၢတ််ႈၼႄၶ ုႄ််း 

ဝ ်းႁဵတ််းၼႄၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉႄႄ််ႉ ၵတပဵႄ်ၽွႄ််းလ တ ႃႇ 
ၵူ်ႈၸုမ််းၼတ်ႉၼတ်ႉယဝ််ႉ။ 

 
ၼၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇ၊ ၵမ်တႅမ််ႈပႅႄ််ႈပုႄ််း၊ သ ၊ ၼၸ်ႈလုမ််း(A4)၊ ၼၸ်ႈပွတ််းတ ႃႇမ တွင််း၊ ၶွမ််း 
(Laptop)၊ ၶ ူင််ႈသဵင် (Speaker)၊ ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (သင်မ ်းၽႅႄ်ၵၢႄ်တ ႃႇၼႄငဝ််းႁၢင််ႈသဵင်) 
ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ။ 

 
ၸူဝ််ႈၶၢဝ််းတၢင််းပဵႄ် ၶူဝ်ီႊဝ တ်ီႊ - 19 (Covid-19) ႄ ်ႉ မ ်းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင််ႈၵမ််ႈႄမ် ယဝ််ႉ 
ဢႄ်လ ်ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈၵသၵ  ႃႇႁဵတ််းႄ ူဝ်လႅင််း (ဢွႄ်ီႊလ ီႊ) ႄႄ််ႉ။ လွင််ႈၵၢႄ်ၸတ််း 
ႁဵတ််းႄ ူဝ်လႅင််းႄ ်ႉၵၵ ်ႈ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ၸုမ််းႁဝ််းၶ ်ႈဢမ်ႃႇပ ႃႇယၢမ််ႈႁဵတ််းႁ််ႈမ ူႄ် 
ဢႄ်ၵတ်ႉမႄ််းမ ်းၵသပွၵ််ႈၼလ်ႈ ႁဝ််းၶ ်ႈၵတထတ််းတူၺ််းဝ ်ႈ မ ်းတွႄ််ႈလ  ၽွင််ႈ 

ဢႄ်ၸၢင််ႈဢဝ်ၵ  ႃႇၸတ််းႄ ူဝ်လႅင််းၵသ ၸတ််းႁဵတ််းၸွမ််းဢူၺ််းၵၵ ်ႉႁဝ််းၶဝ် ၼလ်ႈ 

ၸုမ််းႄႅင််ႈၵၢႄ်ႁဝ််းၶဝ်လ ်ႈၽွင််ႈ ႄ ႄႄ််ႉယူႃႇၶ ်ႈ။ 
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ႁဵတ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုငတ် ႃႇမ တု််ႈၵ ုဝ််းၵႄ်မၵွ််ႈ 5 မ ႄ တ််ႉ။ တ ႃႇႁ််ႈမ တု််ႈၵ ုဝ််းၵႄ်လ ူဝၵ်ဝ်ႃႇ 
ႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽ်ူႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵသၵၵ ်ႉၵၵ ်ႉ ဢႄွ် ႁူဝ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵ်ူႈၵၵ ်ႉ ႁဵတ််းလငွ််ႈတူင််ႉႄ ငု် 
ၵသဢႄ်ဢႄ်။  

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

• ႁ််ႈၵူ်ႈၸုမ််းႁဵတ််းၼႄၶ ုႄ််းလွၵ််းလ ်းၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶွင်ၶဝ် ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇ 

ၵၵ ်ႉ။ မ ူဝ််ႈၽွင််းၸုမ််းလ  ၸုမ််းႄ ုင််ႈတ ုၵ််ႉႁဵတ််းၼႄၽႅႄ်ၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ်ယူႃႇႄႄ််ႉ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ ပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈတၢင်ႃႇၸုမ််း ထွမ်ႃႇၼလ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းတူၺ််း လွင််ႈဢႄ် 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸုမ််းႄႄ််ႉတ ုၵ််ႉတၢင်ႃႇၼႄယူႃႇႄႄ််ႉလ လ ။ 

• ဝ ်းၵသၸုမ််းႄ ုင််ႈတၢင်ႃႇၼႄလွင််ႈၽႅႄ်ၵၢႄ်ၶဝ်ယဝ််ႉယဝ််ႉၸ ုင် ႁ််ႈတၢင်ႃႇၸုမ််းဝ ်ႉတူဝ်ဝ ်ႈ 

ၶဝ်ပဵႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶွင်ၸုမ််းႄႄ််ႉၵသ ထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်တ ်ႈၸုမ််းႄႄ််ႉလ ်ႈ။  

• ဝ ်းၵသႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇဢဝ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ 

ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၼလ်ႈၵၶ ်ႈၸ ်ႉႄမ််း ႄင်ႃႇႁိုဝ်ၽႅႄ်ၵၢႄ်ဢႄ်ႄႄ််ႉ ၵပ ်းၵတၶႅမ််ႉတ ူဝ််း 

လ ူဝ်ၵဝ်ႃႇထႅင််ႈ။   

• ဝ ်းၵသယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉႄင််ႈၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်တူင်ႃႇမူႄ််းၵသ ၼမ်းထတ််းသၢင်ၶ ုႄ််း 

လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ။ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် ၸၢင််ႈထၢမ်ၵၶ ်ႈထၢမ်ႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ -  

o သူႁႄ်ထ ုင်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၽွင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၽႅႄ်ၵၢႄ်တ ႃႇၸတ််းပၢင်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ? 

o သူလ ်ႈၸ  တွႄ််ႈလ  ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း? 

o မ ်းလွင််ႈလ  ၽွင််ႈဢႄ်သူဝူႄ််ႉဝ ်ႈသူႁဵတ််းလ ်ႈလ ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း ၼလ်ႈ မ ်းလွင််ႈသင် 

ၽွင််ႈ ဢႄ်သူဝူႄ််ႉဝ ်ႈၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလူဝ်ႃႇလ ်ႈမူႄ််ႉၼမ်းႁ််ႈၶႅမ််ႉလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇထႅင််ႈ? 

• လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ၸၢင််ႈႁဵတ််းလ ်ႈထႅင််ႈလ ်းႄ ုင််ႈ လူၺ််ႈၵၢႄ်တႅမ််ႈတူဝ်လ ၵ််ႈ 

ယ  ႃႇယ  ႃႇဝ ်ႉသွင်ၵၶ ်ႈ ၵၶ ်ႈႄ ုင််ႈပဵႄ် “ဢွႄ်တၢင််း” ၼလ်ႈ ထႅင််ႈၵၶ ်ႈႄ ုင််ႈပဵႄ် “ဝ ်းလ ုႄ််း”။ 

ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၢမ်တူၺ််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ ၶဝ်ႁွတ််ႈထ ုင်တ ်ႈလ  ယဝ််ႉ ဝ ်းၵသ 

ၶဝ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉယဝ််ႉ၊ ၸွင်ႃႇၶဝ်ၵတမ ်းလွင််ႈယုမ်ႃႇယမ်ႄ ူဝ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇၵသ 

ၸၢင််ႈဢွႄ်ႁူဝ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ် 

ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶွင်ၶဝ်လ ်ႈ ၸွမ််းႄင်ႃႇ 

တွႄ််ႈၵၢႄ်သွႄ် ဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈ 

လဵပ််ႈႁဵႄ််း ႄ  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ် 

ဢႄ်ႄ ်ႉမ ်းယဝ််ႉႄႄ််ႉ။  

• ဝ ်းၵသႁဵတ််းလွင််ႈထတ််းသၢင်ယဝ််ႉ 

ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇ 

လ ႁုပ််ႈပႄ်ၶ ုႄ််း လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ဢႄ် 

 

သင်ဝ ်ႈမ ်းလွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇသင်ၵသဢမ်ႃႇဝ ်ႈ 

ႄ  ်းၸူဝ််ႈၶၢဝ််းႄ ်ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈၸုမ််း WBAB ၵတၸွ ်ႈ 

ထႅမ်သူၵူ်ႈလ ်း တ ႃႇၵတႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈႄ ်ႉ 

ၵ  ႃႇၸွမ််းၵႄ်  ၸွမ််းႄင်ႃႇႁဝ််းၶ ်ႈပွင်ပဵႄ်လ ်ႈ 

ႄႄ််ႉယူႃႇၶ ်ႈ။ 
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ႄ ်ႉၵသ ၶ ုႄ််းလၢတ််ႈၶဝ်ထႅင််ႈဝ ်ႈ ပ ူင်ၵၢႄ်ၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ဢမ်ႃႇမ ်းပ ူင်တ  

မႄ််း၊ ပ ူင်ၵၢႄ်သွႄ်ႄ  ်းပပ််ႉႄ ်ႉ ၸၢင််ႈထႅမ်သ  ႃႇထႅင််ႈ ၼလ်ႈ လႅၵ််ႈလ ်ႈလ ်ႈ ဢ င်ႄ ူဝ်ငဝ််းလ ်း 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူၺ််း ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ပွတ််းဝ ်းဝႄ််း 

ၶငူ််းၵၢႄဢ်ႄလ်ၵု််ႈႁဵႄ််းၵဝႃ်ႇဢႄွႁ်ဵတ််း -  
သၶူ  ်ႈလၵႅ််ႈလ ်ႈသငႄ်  ်းပၵွ််ႉႄ  ်းဢ ငူႃ်ႇသူ? 

 
1 ၸူဝ််ႈမွင််း 

ဝ ်းၵသပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််းယဝ််ႉႄႄ််ႉ သင်ပဵႄ်လ ်ႈႄ ၸ ုင် မႄ််းၵတပဵႄ်လွင််ႈၶ ုၵ််ႉၶႅမ််ႉ 

ၼတ်ႉၼတ်ႉ သင်ဝ ်ႈမုၵ််ႉၸုမ််းသူၸၢင််ႈပႄ်င ုႄ််းၵမ််ႉၸွ ်ႈဢ တ််းဢွတ််း (small grant) တ ႃႇႁ််ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် မ ူဝ််းၸၢမ််းၸတ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ပႄ်ၶ ုႄ််း တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

ၶွင်ၶဝ်လ ်ႈႄႄ််ႉ။ င ုႄ််းၵမ််ႉၸွ ်ႈဢ တ််းဢွတ််း (small grant) ႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွင််ႈဢႄ်ထုၵ်ႃႇလ  

ႁၢင််ႈႁႅႄ််းဝ ်ႉယူႃႇ တ ႃႇႁ််ႈလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်မုၵ််ႉၸုမ််းမႄ််ႈၵ ုမ််းၵ  ႃႇလ ်ႈၶၢဝ််းႁိုင်ၼလ်ႈ ႁွတ််ႈထ ုင် 

ယ ူင််းဢၢႄ််းၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််းလ ်ႈ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်ၵမ််ႉၸွ ်ႈင ုႄ််းတ ုႄ််းဢ တ််းဢွတ််း (small 

grant) ႄႄ််ႉ ပဵႄ်လွၵ််ႈလ ်းတ ႃႇပူၵ််းပွင်ႄမ််ႉၵတ််ႉၵၢႄ်ဢွႄ်ႁူဝ်ၶွင်လုၵ််ႈႁဵႄ််းၵဝ်ႃႇႁဝ််းလ ်ႈ ၼလ်ႈ 

ၸၢင််ႈၵွင််ႉသၢႄ်ၵႄ်တင််းတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၶဝ်လ ်ႈ။ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ဝႄ််းလ ုႄ််းသုတ််းႄႄ််ႉ 

ႁ််ႈၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် မွၵ်ႃႇလၢတ််ႈၼႄပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ်လွင််ႈဝ ်ႈ မုၵ််ႉၸုမ််း 

ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇမ ်း င ုႄ််းၵမ််ႉၸွ ်ႈဢ တ််းဢွတ််း (small grant) တ ႃႇပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်မွၵ််ႈၵ ်ႈႁိုဝ် ႄ ႄႄ််ႉ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ်လၢတ််ႈၼႄပႄ်လ ်းတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း 

င ုႄ််းၵမ််ႉၸွ ်ႈ (Grant Proposal Writing)၊ လ ်းလူင််းမ ုဝ််းႁဵတ််းသၢင််ႈၶူင််းၵၢႄ် (Project Implementation)၊ 

လ ်းၸႄ်သ မ င ုႄ််းၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇ (Budget Designing)၊ လ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ၵၢႄ်င ုႄ််း၊ လ ်းတႅမ််ႈ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇၼႄလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင်ၶွင်ၶူင််းၵၢႄ် (Project Report Writing)၊ လ ်းထတ််းသၢင် 

ၶူင််းၵၢႄ် (Project Evaluation)၊ ၼလ်ႈ လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ် တ ႃႇႁဵတ််းသၢင််ႈၵၢႄ်ငၢႄ််း 

မ ူဝ််းႄ ်ႈ ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ 

လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ ၶူင််းၵၢႄ်ၵမ််ႉၸွ ်ႈင ုႄ််းတ ုႄ််းဢ တ််းဢွတ််း (Small Grant Project) ႄႄ််ႉ ယင််းၵတ 

ၸၢင််ႈပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ႁဵတ််းၵၢႄ်ႁူမ််ႈၸွမ််းၵႄ်ထႅင််ႈၵွႄ်ႃႇ။  ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ  

လ ်ႈပႄ်ႁႅင််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် ႁ််ႈၶ ုႄ််းမ ူဝ််းႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ် ဢႄ်ၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉၸၢင််ႈႁူမ််ႈၵႄ် 

ႁဵတ််းသၢင််ႈလ ်ႈ တ ်ႈႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶွင်ၶဝ်ႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််း။ မၢင်ပွၵ််ႈမၢင်လ  ၼတ်ႉ ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် 
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ၵတၸၢင််ႈၵ   ၵ််ႈႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ႁဵတ််းပၢင်သွႄ်ႁူမ််ႈၵႄ်တင််း 

တူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ တ ႃႇဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽ ၼလ်ႈၵၢႄ်ၶုတ််းၼႁ်ႈ 

ၸၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉ။ ႄ  ်းၶူင််းၵၢႄ်ၵမ််ႉၸွ ်ႈင ုႄ််းတ ုႄ််းဢ တ််းဢွတ််းႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈလၢတ််ႈ 

ပ ်းဝ ်ႉႁ််ႈၸႅင််ႈလႅင််းဝ ်ႈ ႁူဝ်ၵၶ ်ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၶဝ်ၵတႁဵတ််းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််း 

လွင််ႈၸ ်းယ င််း(Gender)၊ လွင််ႈသၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်၊ ၼလ်ႈ လွင််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်။ 

ႁူဝ်ၵၶ ်ႈလွင််ႈဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၸၢင််ႈမ ူဝ််းႁဵတ််းပၢင်သွႄ်လ ်ႈႄႄ််ႉ မ ်းထႅင််ႈတင််းႄမ်ဢႄ်ယူႃႇ 

ၽ ႃႇတ  ်ႈႁူဝ်ၵၶ ်ႈလူင်သၢမ်ဢႄ်ႄ ်ႉ။ ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််း မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ႄ ုင််ႈပၢင်ႄႄ််ႉ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၸၢင််ႈဢုပ်ႃႇၵႄ်လ ်ႈလ လ လွင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ “ပႄ်ႁ ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇ”၊ 

ၵူၺ််းၵ ်ႈ ၵူႄ််းၵမ််ႈပ ်ႈႄမ် ဢမ်ႃႇႁူ်ႉဝ ်ႈၵတလ ်ႈပ ုႄ်ၼၽ်ႈတၢင််းႁူ်ႉပႄ်ၵူႄ််းႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၶဝ် 

လ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ ၵတၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ ၼလ်ႈ ၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ် 

လူတ််းယွမ််း ၽွႄ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈဢႄ်မ ်းၽွႄ််းၸ ်ႉၵတ ႃႇၵူႄ််းတင််းႄမ်ႄႄ််ႉ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ 

ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸၢင််ႈၼႄပႄ်ပ ူင်တႅၵ််ႈမႄ််းလ ်ႈ တ ႃႇၵတၸွ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ႁ််ႈၵပ ်းၸၢင််ႈပူၵ််းပွင်ပ ်းဝူႄ််ႉၶွင်ၶဝ်ႁ််ႈတ ူဝ််းတွႄ််းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇၵသ သ ုပ်ႃႇႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ 

ၶွင်ၶဝ်လ ်ႈ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။ 

ပ ူင်တႅၵ််ႈ ႁူဝ်ၵၶ ်ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၸၢင််ႈၸတ််းႁဵတ််းလ ်ႈ − 

• ၵၢႄ်ၶုတ််းၼႁ်ႈ (Mining) 

• လွင််ႈၽ  (Dams) 

• ၵၢႄ်ၼလႃႇၸွမ််းႄင်ႃႇပ ူင်ပဵႄ်သၽ ႃႇဝ − ဢမ်ႃႇယ ်ႉသၽ ႃႇဝလူ်ႉလႅဝ် (Eco-tourism) 

• ၵၢႄ်လ ုပ််ႈၶ ်ႉဢွင််ႈတ ်ႈယူႃႇ (Resettlement) 

• ပႄ်ႁ လွင််ႈႄမ််ႉမ ်းၵွင််ႉ (Water pollution) 

• ပႄ်ႁ ၵၢႄ်သ မ််းတ ်ႈလ ႄ် (Land grabbing) 

• လ ်းၸႄ်ႁၢင််ႈလွၵ််းတ ်ႈလ ႄ် (Land mapping) 

• သုႄ်ႃႇလ ်ႈဢုပ််ႉပ ူင်ႃႇတ ်ႈလ ႄ်ၶွင်ႄၢင််းယ င််း (Women’s land rights)  

လ ်းတမႅ််ႈၽ ႄုလ် ၵ််ႈတၢငႃ်ႇယႄွ််းလငွ််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶငူ််းၵၢႄ်  

 
1 ၸူဝ််ႈမွင််း 

ဢွႄ်တၢင််းသုတ််း ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းဢ တ််းဢွႄ်ႃႇၵသ ထၢမ်တူၺ််းတ ်ႈ 

ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉဝ ်ႈ တ ႃႇၵတတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈ တ ႃႇၶူင််းၵၢႄ် 

ႄ ုင််ႈၽ ုႄ်ႄႄ််ႉ ၵတလ ်ႈမ ်းပ ်းႁူဝ်ၵၶ ်ႈသင်ၽွင််ႈႄ ၵသ ဝ ်းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ် 
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ၶ ုႄ််းသပ််းလႅင််းၼႄပ ူင်ၵၢႄ်တႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ် ၼလ်ႈ 

သပ််းလႅင််းၼႄပ ်းၵၶ ်ႈမုႄ််းၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်း ၵၢႄ်ပ ုတ်ႃႇၼႄလူၺ််ႈ 

ၶ ူင််ႈၼႄႁၢင််ႈ (Projector) ဢမ်ႃႇႄႄ် တႅမ််ႈၼႄ ႄ ူဝ်မၢင်ၼၸ်ႈယ  ႃႇယ  ႃႇ ဢႄ်ႄ ုင််ႈၵၵ ်ႈလ ်ႈ။  

1. ႁူဝ်ႁုပ််ႈလွင််ႈတၢင််းၶွင်ၶူင််းၵၢႄ် (သပ််းလႅင််းၼႄၵၶ ်ႈမုႄ််းႁူဝ်ႁုပ််ႈပွတ််းပွတ််း ၵပ််းၵ ႃႇ 

လူၺ််ႈၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉတင််းသဵင််ႈ)  

2. ၵၶ ်ႈမုႄ််းၽူ်ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း (သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ ၵွပ််ႈသင်ၼလ်ႈ သူထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁပ််ႉ 

လွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈင ုႄ််းတွင််းႄႄ််ႉ)  

3. လၢတ််ႈၼႄလွင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇ (သပ််းလႅင််းၼႄပႄ်ႁ ဢႄ်တ ုၵ််ႉပဵႄ်ယူႃႇ 

ႄ  ်းပွၵ််ႉႄ  ်းဢ ူင်ႃႇၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇယၢမ််းလဵဝ်ၵသ လၢတ််ႈပ ်းဝ ်ႈ ၽ  ၵတလ ်ႈႁပ််ႉၽွႄ််းလ  

ႄ  ်းၶူင််းၵၢႄ်ႄ ်ႉၽွင််ႈ၊ ၼလ်ႈလ ်ႈႁပ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်။ ႁ််ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈပွတ််းၼလ်ႈၸႅင််ႈလႅင််း 

ႄင်ႃႇပွင်ပဵႄ်လ ်ႈ၊ ႁူမ််ႈပ ်းၸွမ််း တူဝ်ႄပ််ႉႁူဝ်ၵူႄ််း ဢႄ်ၵတလ ်ႈႁပ််ႉၽွႄ််းလ  

ၸွမ််းၶူင််းၵၢႄ်ႄ ်ႉ၊ ႁၢင််ႈၽႅႄ်ႃႇလ ႄ်ၶွင်ဢွင််ႈတ ်ႈၶူင််းၵၢႄ်၊ ၶႅပ််းႁၢင််ႈတ ႃႇၼႄလွင််ႈပႄ်ႁ  

ဢႄ်ပဵႄ်ယူႃႇႄႄ််ႉ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉ)။ 

4. ယ ူင််းဢၢႄ််းၼလ်ႈလွင််ႈၽွႄ််းပၢင််ႈဢႄ်ၵတပဵႄ်မ ်းဝ ်းႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ႄ ်ႉ။ သူဝူႄ််ႉဝ ်ႈ 

သူၵတလ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈဢွင်ႃႇမၢႄ်သင်ၽွင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ? 

5. ၽႅႄ်ၵၢႄ်ၶွင်ၶူင််းၵၢႄ် (သပ််းလႅင််းၼႄၸွမ််းႄင်ႃႇၶၵ််ႉလ  ၶၵ််ႉႄႄ််ႉဝ ်ႈ သူၵတႁဵတ််း 

ၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉၸ ူင််ႉႁိုဝ်၊ ၼလ်ႈၽ  ၵတၵၵ ်ႉဢဝ်ပုႄ််ႈၽွႄ််းႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉ။ ထတ််း 

တူၺ််းႁ််ႈမႄ််ႈၸ  ဝ ်ႈ သူသ  ႃႇၵၶ ်ႈမုႄ််းလွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် ၼလ်ႈ ၶၢဝ််းယၢမ််းႁဵတ််းသၢင််ႈမႄ််းဝ ်ႉ 

ပ ်းၸွမ််း) 

6. ႄမ််ႉၵတ််ႉႁဵတ််းသၢင််ႈ (သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ သူၼလ်ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵၢႄ် 

ၸွမ််းသူႄႄ််ႉ မ ်းႄမ််ႉၵတ််ႉသင်ၽွင််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ႄႄ််ႉ) 

7. ၵၢႄ်ထတ််းသၢင်ၶူင််းၵၢႄ် (သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ သူၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ထတ််းသၢင် 

ၵၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉဝ ်ႈ သူထ ုင်ၸွမ််းႄင်ႃႇယ ူင််းဢၢႄ််း ဢႄ်လ ်ႈတမ််းဝၢင််းဝ ်ႉ 

ယူႃႇႁ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉ၊ ၼလ်ႈ သူၵတႁဵတ််းၸ ူင််ႉႁိုဝ်ၵဵပ််းၵၶ ်ႈမုႄ််းၶွင်ၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ) 

8. ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇ (ၸႄ်ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇႁ််ႈမႅႄ််ႈၸွမ််းႄင်ႃႇပ ူင်ပဵႄ်ၵတ်ႉမႄ််း ၼလ်ႈ ႁ််ႈထတ််းတူၺ််း 

ၵ ်ႈၸ  ်ႉၸ ႃႇတ ်ႈဢွင််ႈတ ်ႈၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉၸွမ််းဝ ်ႈၵတသဵင််ႈၵ ်ႈႁိုဝ်)  

9. ၽွႄ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈၶၢဝ််းယၢဝ််း (သပ််းလႅင််းၼႄဝ ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်သူႄႄ််ႉ ၵတမ ်းၽွႄ််း 

တုမ််ႉယွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈမႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််းလ ်ႈၸ ူင််ႉႁိုဝ်) 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၸၢင််ႈၼႄပ ်းပ ူင်တႅၵ််ႈၶွင် ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ် 

ဢႄ်င ်ႈင ်ႈမႄ််း ၼႄၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉယူႃႇ၊ တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 
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ၶဝ် ႁႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈမႄ််းဝ ်ႈ ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ်ႄ ုင််ႈဢႄ်ႄႄ််ႉ 

ပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉ။  

• ပ ူင်တႅၵ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၶွင်ၸုမ််း WBAB ဢႄ်တၢင်ႃႇၸူ်း ၸုမ််း APWLD -   

https://bit.ly/3ceH0dd 

• ပ ူင်တႅၵ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၶွင်ၸုမ််း WBAB ဢႄ်တၢင်ႃႇၸူ်း ၸုမ််း Oxfam – 

https://bit.ly/3g4DEKR 

ၸၢမ််းတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢငႃ်ႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈႁင််းၵူၺ််း  

 
4 ၸဝူ််ႈမငွ််း 

 

တွႄ််ႈၵၢႄ်တူင််ႉႄ ုင်ဢႄ်ႄ ်ႉ ၵတပႄ်တ ုဝ််ႉတၢင််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် လ ်ႈၸၢမ််းႁဵတ််း 

တူဝ်ထူပ််း ႄ  ်းလွင််ႈၵၢႄ်တႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ်ၽ ုႄ်ႄ ုင််ႈ 

ယူႃႇယဝ််ႉ။ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထၢမ်တူၺ််းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ်ဝ ်ႈ ၶဝ်ၶ  ်ႈတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််း 

လွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈ တ ႃႇၶူင််းၵၢႄ် ႁင််းၽ  ႁင််းမႄ််းႁ ်ႉ ၶ  ်ႈႁဵတ််းၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းၵမ််းလဵဝ်ႁ ်ႉ ႄ ႄႄ််ႉ။ 

သင်ဝ ်ႈမ ်းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၸ ူဝ််းလုၵ််ႉတ ်ႈလဵဝ်ၵႄ်မ ်းႄ ၸ ုင် သင်ၶဝ်ၶ  ်ႈႁူမ််ႈႁဵတ််းၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်ၸုမ််းႄ  

ၵၵ ်ႈ ႁဵတ််းလ ်ႈယူႃႇ။  

ၵၢႄ်တႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈႄႄ််ႉ မႄ််းဢမ်ႃႇင ်ႈၼလ်ႈလ ်ႈၸ  ်ႉၶၢဝ််းယၢမ််းႁိုင်။ 

ႄ  ်းတွႄ််ႈႄ ်ႉ ႁဝ််းၶ ်ႈၶ  ်ႈပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ဝ ်ႈ ႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် တႅမ််ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းဢွၵ်ႃႇမ ်း 

ၸွမ််းႄင်ႃႇသဵႄ််ႈမ ၵၶ ်ႈလ  ၵၶ ်ႈႄႄ််ႉၵသ ဢဝ်ၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈမႄ််းၵူၺ််း ယ ႃႇၵပတႅမ််ႈ 

ၵၶ ်ႈမုႄ််းတဵမ်တဵမ်မႄ််းမ ်းၵမ််းလဵဝ်။  

ဝ ်းၵသၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉတႅမ််ႈၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းလွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၶွင်ၶဝ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉႄ ၸ ုင် 

ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းႁူမ််ႈၵႄ်ၶ ုႄ််းၵသ ပႄ်ၶၢဝ််းယၢမ််းႄ ုင််ႈၸုမ််းလ   5-10 မ ႄ တ််ႉ တ ႃႇၵတတၢင်ႃႇလၢတ််ႈ 

ၼႄ ၶ ုႄ််းပ ်းဝူႄ််ႉၶွင်ၶဝ်ၼလ်ႈၵူႄ််းႄ  ်းၸုမ််းၶဝ်ၼႄတၢင်ႃႇၵၵ ်ႉ တ ႃႇႁ််ႈဢူၺ််းၵၵ ်ႉၶဝ်တၢင်ႃႇၸုမ််း 

ပႄ်တၢင််းႁႄ်ထ ုင် ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈၸ ်ႉႄမ််း။  

ႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵမ််းလ ုႄ််းသုတ််းႄႄ််ႉ ႁ််ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ၸ ်ႉၼႄတၢင််းဝ ်ႈ မ ်းၸဝ််ႈတ ႃႇႄ 

ၸုမ််းလ  ၽွင််ႈ ဢႄ်ၵမ််ႉၸွ ်ႈၸုမ််းတူင််ႉႄ ုင်ၵၢႄ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၸ ်းယ င််း ၼလ်ႈ 

သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ၽွင််ႈ ႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

https://bit.ly/3ceH0dd
https://bit.ly/3g4DEKR
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ၵၢႄ်ထတ််းသၢင် ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၶ ုႄ််းဝ ်းလင် 

 
30 မ ႄ တ််ႉ 

 

တွႄ််ႈတ ႃႇႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ် ၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ်လ ်ႈ 
ဢ င်ႄ ူဝ်ၵၢႄ်ႁဵႄ််းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းမ ်းႄ  ်းပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်

ႄ ်ႉ။ ဢွႄ်တၢင််းၵတတမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ်ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ထုၵ်ႃႇလ  
ၼမ်းလ ုမ််ႉၶ ုႄ််းႁူဝ်ၵၶ ်ႈၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉႁူမ််ႈၵႄ်မ ်းတင််းမူတ််းႄႄ််ႉ ပႄ် 
ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ်ၶ ုႄ််းယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၶၵ််ႉတွႄ််ႈ  

ၽ တ််ႈမွၵ်ႃႇႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းႄင်ႃႇၸွမ််းၵႄ်ပဵႄ်တူင်ႃႇမူႄ််းၵသ 

ႁ််ႈၶဝ်လၢတ််ႈၼႄလွင််ႈ တၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၶွင်ၶဝ် ၼလ်ႈ ပ ်းဝူႄ််ႉ 

ၶွင်ၶဝ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပၢင်သွႄ်ဢႄ်လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈမ ်းၵတ ႃႇ 

ၵပ ်းယဝ််ႉႄ ်ႉၵသ လၢတ််ႈၼႄပ ်းဝ ်ႈ မ ်းလွင််ႈသင် 

ဢႄ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမူႄ််ႉၼမ်းႁ််ႈလ တ ူဝ််းတွႄ််းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇၽွင််ႈ။ 

ၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်ၶဝ် ပ ်ႉၵၸ်ႈမၢင်ယ  ႃႇဝ ်ႉတ ်ႈၽ ၵသ 

ၸႅၵ်ႃႇပႄ်ၼၸ်ႈပွတ််းတ ႃႇမ တွင််း ပႄ်ၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉ 

တ ႃႇၵတတႅမ််ႈလွင််ႈပ ်းဝူႄ််ႉ၊ ၼလ်ႈ 

လွင််ႈဢႄ်ၶဝ်လ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉမ ်း ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈၵမ််းႄ ်ႉ။ 

ပ ူင်တႅၵ််ႈၵၶ ်ႈထၢမ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ဝ ်းၵသယဝ််ႉပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉ 

ႄ  ်းၸ  သူပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်ဝ ်ႉ? သူၶ  ်ႈၸ  ်ႉႁၢင််ႈၵသဢႄ်ဢႄ် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၵၢင်ဝႄ််း၊ မွၵ်ႃႇၵုမ််ႈ၊ ၼလ်ႈ 

လူမ််းလႅင််ႉလူင် မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ဢႄ်ၼႄဝ ်ႉႄႄ််ႉၵၵ ်ႈ ႁဵတ််းလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။. 

ပွၵ််ႈၵမ််းသွင်ႄႄ််ႉ တ ႃႇၵတလ ်ႈႁူဝ်ယွ ်ႈၵၶ ်ႈမုႄ််းတၢင််းႁႄ်ထ ုင်တ ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ၶဝ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ ႁၢင််ႈႁႅႄ််းၽ ုႄ်လ ၵ််ႈၵၢႄ်ထတ််းသၢင် 

ႁူဝ်ယွ ်ႈမႄ််းၵသ ယွႄ််းႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉတႅမ််ႈထႅမ်ပႄ်ပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ ၵၢႄ်ထတ််းသၢင် 

ဢႄ်ႄ ်ႉၼတ်ႉ ၸၢင််ႈႁဵတ််းလ ်ႈဝ ်းပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈၵ  ႃႇႄ ုင််ႈဝႄ််းၵသ ႁဵတ််းႄ ူဝ်လႅင််းၵၵ ်ႈလ ်ႈ 

မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ႄ  ်း Google form ဢမ်ႃႇႄႄ် တၢင်ႃႇလွၵ််းလ ်း။ 

ဝ ်းၵသပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉတူဝ််ႈယဝ််ႉ ၽူ်ႈၸတ််းပၢင်သွႄ် ထုၵ်ႃႇလ ၵပ််းသ ုပ်ႃႇၸူ်းၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ် 

ၶဝ်ၶ ုႄ််းၵသ ထၢမ်ဝ ်ႈ မ ်းလွင််ႈသင်ၽွင််ႈဢႄ်ၶဝ်ၵတၸၢင််ႈဢဝ်ၵ  ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်းၸၢတ််ႈပၢႄ်ၶဝ်၊ 

ႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််းၶဝ်၊ ၼလ်ႈ ႄ  ်းႄ ်ႈၵၢႄ်ဢႄ်ၶဝ်တူင််ႉႄ ုင်ႄႄ််ႉ လ ်ႈ။ 

ၵၶ ်ႈႁႄ်ထ ုင်ၼလ်ႈၵၶ ်ႈတုမ််ႉတွပ်ႃႇ

ဢႄ်လုၵ််ႉတ ်ႈၽူ်ႈပႄ်ပၢင်သွႄ်

ၼလ်ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉ 

ပဵႄ်ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၼတ်ႉၼတ်ႉ။ 

ၵၢႄ်ထတ််းသၢင်ႄႄ််ႉ ႁဵတ််းၸွမ််း 

ၵႄ်ၵမ််းလဵဝ်ၵၵ ်ႈလ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် 

ႁဵတ််းႁင််းၽ  မႄ််းၵသ ယ ႃႇႁ််ႈ 

တၢင်ႃႇၵၵ ်ႉႁႄ်ၸွမ််းၵၵ ်ႈလ ်ႈ။ 
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လွင််ႈဢႄ်လ ်ႈၸ   
လ ူဝ်ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််း 
ႄ  ်းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉ 

 

ဢမ်ႃႇမ ်းလွင််ႈမ  ႃႇပႅၵ်ႃႇပ ူင်ၸ  သင် လွင််ႈဢႄ်ဢမ်ႃႇၶႅမ််ႉၵသဢ တ််း 

ၼလ်ႈ 

ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈမူႄ််ႉၼမ်းၶ ုႄ််း 
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ၶ ူင််ႈၵမ််ႉၵႅမ်တၢငႃ်ႇဢႄ် တ ႃႇၸ  ်ႉႄ  ်း 
ပၢင်သွႄ် 

ပ ငူတ်ၵႅ််ႈၶပ််ႉမ ႁူဝၵ်ၶ ်ႈပၢငသ်ႄွ ်

ႁူဝၵ်ၶ ်ႈၶငူ််းၵၢႄ ်(Project Name) :   ...................................................................................................................... 

ဝႄ််းၸတ််းႁဵတ််းပၢငသ်ႄွ ်(Project Date) : ........................................................................................................... 

ၸ ဝု််ႈမၵု််ႉၸမု််း ဢမႃ်ႇႄႄ ်ၸ ဝု််ႈၸမု််း (Organization or group name) : ............................................................................ 

ပ ႄု််းပဵႄမ် ်းၶငွၶ်ငူ််းၵၢႄ ်(Project Background) : 

..................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

ယ ငူ််းဢၢႄ််း (Objectives) : 

1. ............................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................................... 

ၽႄွ််းယႄွ််ႈၵၢႄႁဵ်တ််းသၢင််ႈဢႄမ်ငု််ႈမငွ််းဝ ်ႉ (Expected outputs) : 

1. ............................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................................................................... 

ဝႄ််းထ ်ႉ ၶၢဝ််းယၢမ််း လွင််ႈတၢင််း ၽူ်ႈၸွ ်ႈၸတ််း ဢွင််ႈတ ်ႈ မ တွင််း 
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ပ ငူတ်ၵႅ််ႈၶငွ ်ပ ငူၽ် ႄုလ် ၵ််ႈတ ႃႇထတ််းသၢင ်

1) ႁ််ႈၶ တ်ႃႇပႄ်မ ထုၵ်ႃႇ (✓) တ ်ႈႄ  ်းလွၵ််းမ ႄပ််ႉ ၸွမ််းႄင်ႃႇတၢင််းႁႄ်ထ ုင်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇမ ်းဝ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉတ ်ႉ။ 

4= ႁႄ်လ ၸွမ််းၼတ်ႉၼတ်ႉဝ ်ႈဝ ်ႈ (Strongly Agree) 3= ႁႄ်လ ၸွမ််း (Agree)   

2= ဢမ်ႃႇႁႄ်လ ၸွမ််း (Disagree) 1= ဢမ်ႃႇႁႄ်လ ၸွမ််းၵသဢ တ််း (Strongly Disagree) 

မ  ႁူဝၵ်ၶ ်ႈ 

ႁႄလ် ၼတ်ႉၼတ်ႉ                              ဢမႃ်ႇႁႄလ် ၵသဢ တ််း                         

ႁႄလ်  

ၸမွ််းၼတ်ႉ

ၼတ်ႉ (4) 

ႁႄလ်  
ၸမွ််း 

(3)  

ဢမႃ်ႇႁႄ်

လ ၸမွ််း  

(2) 

ဢမႃ်ႇႁႄလ် ၸမွ််း

ၵသဢ တ််း  

(1) 

1 ၸုမ််းၸတ််းပၢင်သွႄ်လ ်ႈမွၵ်ႃႇလၢတ််ႈ 

ယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉဝ ်ႉ ၸႅင််ႈ 

လႅင််းလ ယူႃႇ။ 

    

2 ႁူဝ်ၵၶ ်ႈႄ  ်းပၢင်သွႄ်ၸ ူဝ််းႄ ်ႉ 

ၵဵဝ်ႃႇၶွင််ႈၵႄ်တင််းၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ။ 

    

3 ႁူဝ်ၵၶ ်ႈၼလ်ႈလွင််ႈဢႄ်သွႄ်ႄ  ်း 

ပၢင်သွႄ်ႄႄ််ႉပွင်ႃႇၸ  င ်ႈလ ။ 

    

4 တူဝ်ထူပ််းပွၵ််ႈႄ ်ႉ မ ်းၽွႄ််းလ တွႄ််ႈ 

တ ႃႇၵတၸ  ်ႉႄ  ်းႄ ်ႈၵၢႄ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ။ 

    

5 ၶူင််းၵၢႄ်ႄ ်ႉယဝ််ႉတူဝ််ႈလ ငၢမ််း 

မႅႄ််ႈၸွမ််းယ ူင််းဢၢႄ််းပၢင်သွႄ် 

ဢႄ်လ ်ႈလၢတ််ႈဝ ်ႉႄႄ််ႉလ ငၢမ််းယူႃႇ။ 

    

6 တၢင််းႁိုင်ၶွင်ၵၢႄ်ၸတ််း ပၢင်သွႄ် 

ပွၵ််ႈႄ ်ႉၶႅမ််ႉလႅပ််ႈလ ယူႃႇ။ 

    

7 ၶဝ််ႈႄမ််ႉတၢင််းၵ ႄ် ၼလ်ႈ ဢွင််ႈတ ်ႈ 

လ ုဝ််ႈသဝ််းၶႅမ််ႉလႅပ််ႈၼလ်ႈ ယူႃႇင ်ႈလူမ် 

သဝ််းလ ယူႃႇ။ 

    

8 ပၢင်သွႄ်ၶွင်ၸုမ််း Weaving Bonds ႄ ်ႉ 

ၸၢင််ႈၸွ ်ႈထႅမ်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇ ၼလ်ႈ 

တူင်ႃႇဝူင််းၶွင်ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈ။ 

    

2) ယွႄ််းႁ််ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁူဝ်ယွ ်ႈမႄ််းထႅင််ႈ 

1. ယွႄ််ႉသင်ၼလ်ႈသူတၢင်ႃႇၽ ုႄ်လ ၵ််ႈတၢင်ႃႇယွႄ််းၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်? 

(ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ) 

……………………………………………………………….…………………………………………………………..........…………………………………………… 
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2. သူလ ်ႈႁဵႄ််းႁူ်ႉသင်ၽွင််ႈႄ  ်းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉ? (ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ) 

တွႄ််ႈဢွႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််း − ၵၢႄႁ်ပ််ႉတွႄ််ႈၼလ်ႈၵၢႄ်ၵပ််းသ ုပ်ႃႇဢွင််ႈတ ်ႈဢႄ်သူယၢမ််ႈၽႅဝ်။ 

……………………………………………………………………………….…………………………………………..........……………………………… 

သၽ ႃႇဝႁ မ််းႁွမ််းၵၢႄ်လဵပ််ႈႁဵႄ််း၊ သုႄ်ႃႇလ ်ႈၵုမ််းၵမ်တ ်ႈလ ႄ် ၼလ်ႈ ပႄ်ႁ လွင််ႈၸႄ််ႉထၢႄ််ႈၸ ်းယ င််း 

…………………………………………………………………………….……………………………………………..........………………………………………… 

ၵၢႄ်ၶူႄ််ႉႁ လဵပ််ႈႁဵႄ််း (Research study) 

……………………………………………………………….…………………………………………………………..........………………………………………… 

ၵၢႄ်ဢွၵ်ႃႇၼလႃႇလဵပ််ႈႁႄဵ််း (Field trip) 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..........………………………………………… 

ၵၢႄ်ၶူႄ််ႉႁ လဵပ််ႈႁဵႄ််း ၼလ်ႈ ၵၢႄ်တၢင်ႃႇလၢတ််ႈၼႄ (Research and Presentation) 

……………………………………………………….…………………………………………………………………..........………………………………………… 

3. လွင််ႈၵၢႄ်ၶဝ််ႈႁူမ််ႈသၢင််ႈၶွင်သူပဵႄ်ၸ ူင််ႉႁိုဝ်? ၸွင်ႃႇသူမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈသင်မ ်း ၸဵမ်ဢဝ်ပ ်းဝူႄ််ႉ ၼလ်ႈ 

လွၵ််းလ ်းၵၢႄ်သွႄ်ႃႇဝႄူ််ႉတူၺ််းလွင််ႈပႄ်ႁ ဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………...........……………………………………… 

4. ဝ ်းၵသၶဝ််ႈႁူမ််ႈပၢင်သွႄ်ယဝ််ႉ ၸဝ််ႈၵဝ်ႃႇလ ်ႈမူႄ််ႉၼမ်းသင်ၽွင််ႈ ၼလ်ႈ သူမ ်းလွင််ႈလႅၵ််ႈလ ်ႈ 

သင်မ ်းၽွင််ႈ?  (ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ)  

……………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………………….… 

5. သူပ ်းၸ  သင်ၵသပ ူႄ််ႈသုတ််းႄ  ်းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉ? (ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ) 

……………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………… 

6. သူၵတၸၢင််ႈဢဝ်ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉပ ်းႁႄ်ဢႄ်လ ်ႈတ ်ႈႄ  ်းပၢင်သွႄ်ပွၵ််ႈႄ ်ႉ မ ူဝ််းၸ  ်ႉႄ  ်းတူင်ႃႇဝူင််း /မုၵ််ႉၸမု််း 

/ၼလ်ႈ တၢင်ႃႇတ ်ႈ ၸ ူင််ႉႁိုဝ်? (ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ) 

……………………………………………………………………………………………..........…………………………………………………………… 

7. မ ူဝ််းႄ ်ႈမ ်း သူၶ  ်ႈႁ််ႈမ ်းၵၢႄ်ၸတ််းပၢင်သွႄ် (ႄမ််ႉၵတ််ႉ/ပ ုႄ််ႉႁူ်ႉ) သင်ထႅင််ႈၽွင််ႈ? 

(ၶႅႄ််းၵတ ်ႈလၢတ််ႈပႄ်ႁ််ႈတႅတ််ႈႄႅတ််ႈ)  

……………………………………………………………………………………………..........……………………………………….…………………… 

8. သင်မ ်းၵၶ ်ႈႁႄ်ထ ုင်တၢင်ႃႇလွင််ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၶ  ်ႈထႅမ်သ  ႃႇထႅင််ႈၵၶ ်ႈလ  ၵၵ ်ႈ တႅမ််ႈသ  ႃႇတ ်ႈၵၶ ်ႈႄ ်ႉလ ်ႈ 

ယူႃႇၶ ်ႈ။ 

……………………………………………………………………………………………..........……………………………………………………………. 
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ပ ငူတ်ၵႅ််ႈထငႅ််ႈတၢငႃ်ႇဢႄ ်ၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈၵၢႄၸ်တ််းပၢငသ်ႄွ်  

ၽၢငႁ်ၢင််ႈၶပ််ႉမ ပၢငသ်ႄွ ်(Agenda template) 

• https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-
NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing 

ၶပ််ႉမ ပၢငသ်ႄွၼ်လ်ႈၽ်ူႈၸတ််းပၢငသ်ႄွ ်(Agenda and Facilitators)  

• https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing 

• https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit 

ပၢငသ်ႄွၵ်ပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈၵၢႄသ်ႄူ််းတမု ်(Advocacy Training)  

• https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing 

ပ ငူၽ် ႄုလ် ၵ််ႈၵၢႄထ်တ််းသၢငပ်ၢငသ်ႄွ ်(Evaluation form) 

• https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-
L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing 

ၽ ႄုလ် ၵ််ႈတၢငႃ်ႇၼႄလငွ််ႈတငူ််ႉႄ ငု ်(Narrative report) 

• https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWp
Tk/edit?usp=sharing 

ၸႄဢ်ဝၶ်ပႅ််းႁၢင််ႈ (3.3) ဢႄတဵ်မလ် ်ႈတ ်ႈ 

• https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-
history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities 

• https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-Plan_Graphic1.jpg 

ၸႄဢ်ဝႁ်ၢင််ႈလၵွ််းပ ငူ(်3.2) − ၵၢႄၶ်ဝ််ႈထ ငုၼ်လ်ႈၵၢႄၵ်မု််းထ င််းၶဝူ််းၶငွႄ်  ်းတငူႃ်ႇဝငူ််း  

• https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view 

လဵပ််ႈႁဵႄ််းထငႅ််ႈၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈၽၢငႁ်ၢင််ႈတႄူ််ႈမ ်ႉလငွ််ႈသၵု််ႉယငု််ႈႄႄ််ႉပဵႄၸ် ငူ််ႉႁိုဝ် 

• https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif 

(ၵၶ ်ႈမုႄ််းဢႄ်ႄ ်ႉ ၸၢင််ႈၸ  ်ႉတ ုဝ််ႉလ ်ႈၸွမ််း လွင််ႈတူင််ႉႄ ုင် (1.3) ဢႄႁ်ွင််ႉဝ ်ႈ တူႄ််ႈမ ်ႉလွင််ႈသုၵ််ႉယုင််ႈ 

ႄ  ်းႄ ်ႈလ ၵ််ႈ 19 ၶွင်ပပ််ႉပ ်းၵၢႄ်သွႄ်ဢႄ်ႄ ်ႉ လ ်ႈၶႅမ််ႉလ ) 

https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hkTeI-O2bpq-NDxTJzyYEgcsPwHiS7S1mDXilUEwmYM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bzs7mx28aP-mytg0ePFscBVyZA9Sw7_K/edit
https://drive.google.com/file/d/1IUJAxZx-xBs1y2LssueEPfXAtDmoTpVf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q7bH1nWe6rAmb_-z0Li5jhUfb-L3bz805q3_JsvKprI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag2XkGskXT03h7dkPGCVe8hTmiUlG_X0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ssrx4fgSes6kDcc7EE6ePLlBvLcQPggpCfLoaWFWpTk/edit?usp=sharing
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/lesson-plan-feminism-is-for-everybody-celebrating-womens-history-month-and-how-gender-intersects-with-other-identities
https://diversityis.com/wp-content/uploads/2019/01/DiversityIS_Lesson-Plan_Graphic1.jpg
https://drive.google.com/file/d/1ec1HoVmtknF6iv-8k71grHVROrttsHht/view
https://jayneseminaredocherty.files.wordpress.com/2014/03/conflicttreesample.gif
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ၸမု််းၽ်ူႈတၢငတ်ဝူလ်မု််ႈၾ ်ႉၵပ််းၵ ႃႇလၺူ််ႈလငွ််ႈၽ  (World Commission on Dams − WCD) 

WCD ႄ ်ႉပဵႄလ်ငွ််ႈသင?်  

ယွႄ််ႉပ ူဝ််ႈၵၢႄ်သၢႄ်ၶတ််းၽ လူင်ႄ  ်းလုမ််ႈၾ ်ႉႄ ်ႉႄမ်ႁႅင််းမ ်းလ ူဝ်ၵဝ်ႃႇၼလ်ႈ ၸုမ််းၵယ်းင ုႄ််းလုမ််ႈၾ ်ႉ 

(World Bank) ၸင်ႃႇလ ်ႈၼတႃႇၵၵ ႃႇတင််ႈ ၸုမ််း World Commission on Dams (ၸုမ််းၽူ်ႈတၢင်တူဝ်လုမ််ႈၾ ်ႉ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽ  - WCD) တ ႃႇၵတႁ လ ်းၼၵ်ႈလ တ််ႈပႄ်ႁ လွင််ႈၽ ႄ ်ႉ မ ူဝ််ႈပ  1998 တွႄ််ႈတ ႃႇ − 

• ထတ််းတူၺ််းၶ ုႄ််းၽွႄ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈၶွင်ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် ဢႄ်ပဵႄ်ၵၢႄ်သၢင််ႈၽ လူင် ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်ၶဝ််ႈထ ုင်တၢင််းလ ူၵ််ႈတၢင်ႃႇဢႄ် တ ႃႇၵတၸ  ်ႉႄမ််ႉ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ၊ ၼလ်ႈ 

• ပူၵ််းပွင်ၵၶ ်ႈတတ််းမၵ််း ၼလ်ႈ ပ ူင်ဢႄ်ၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််းႁပ််ႉၶၢမ်ႃႇလ ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်တမ််းဝၢင််း 

ၽႅႄ်ၵၢႄ်၊ ၵၢႄ်ၸႄ်ၽၢင်ႁၢင််ႈ၊ ၵၢႄ်လၢမ််းၶၢတ််ႈၵ ်ႈၶႄ၊် ၵၢႄၵ်ၵ ႃႇသၢင််ႈ၊ ၵၢႄ်ႁဵတ််းသၢင််ႈ 

ၵၢႄ်ငၢႄ််း၊ ၵၢႄ်ပ  ်ႉလုမ််းလ ်း၊ ၼလ်ႈၵၢႄ်ယ ်ႉၽ ပႅတ််ႈ။ 

ပ ုႄ််းလင်ၶွင်ၽူ်ႈၶဝ််ႈၸုမ််းတၢင်တူဝ် WCD ၶဝ် 12 ၵၵ ်ႉႄ ်ႉ ပဵႄ်ဢႄ်ပႅၵ်ႃႇပ ူင််ႈၵႄဝ် ်ႉ၊ ၸ ူဝ််းၶဝ်ပႄဵ်ၵၵ ်ႉဢႄ် 

တၢင်တူဝ်ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ်လ ်ႈႁပ််ႉၽွႄ််းလ  ၼလ်ႈ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းမ ်းလွင််ႈလုသုမ််းၸွမ််းလွင််ႈၽ လူင်ႄႄ််ႉ၊ 

မ ်းပ ်းၸဵမ် ၸုမ််းႁဵတ််းၵၢႄ်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ ၼလ်ႈ မုၵ််ႉၸုမ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ၊ ၸုမ််းၵၵ ႃႇသၢင််ႈၽ  ၼလ်ႈ 

ၸုမ််းၵူႄ််းမ ူင််းဢႄ်တူင််ႉႄ ုင်သၢႄ်ၶတ််းလွင််ႈၵၢႄ်သၢင််ႈၽ ၊ ၵၵ မုၵ််ႉၸုမ််းၽ ႃႇႁူင််းၸၢၵ််ႈလူင် ၼလ်ႈ 

ၽူ်ႈပႄ်တၢင််းၶ  ်ႈၸ  ၶဝ်။ ၸုမ််း WCD ႄ ်ႉ လ ်ႈယႄ်ဢဝ်ၵၢႄ်ဢုပ်ႃႇၵမု်ၵႄ်ၼလ်ႈၵၢႄ်လဵပ််ႈႁႄဵ််းၵူ်ႈၽ ႃႇၽ ႃႇ ၼလ်ႈ 

ၵၢႄ်တၢင်ႃႇၽ ႄု်လ ၵ််ႈတင််းႄမ် ၵသၸင်ႃႇပဵႄ်မ ်းလ ်ႈ ယူႃႇယဝ််ႉ။ ပပ််ႉၽ ႄု်လ ၵ််ႈလ ်းငၢႄ််းၶွင် ၸုမ််း WCD 

ပွၵ််ႈၵမ််းလ ုႄ််းသုတ််းႄ ်ႉ ပဵႄလွ်င််ႈၽ ၼလ်ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင် - လွၵ််းပ ူင်ၵၢႄ်ႁဵတ််းၵၢႄ်ဢႄ်မ  ႃႇ တ ႃႇၵၢႄ ်

တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ။ 

ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင် WCD မ ်းသင်လ လ ? 

ၸုမ််း WCD လ ်ႈၸ ်ႉၼႄပႄ်ဝ ်ႉလွၵ််းလ ်းမ  ႃႇတွႄ််ႈတ ႃႇၵၢႄ်မူႄ််ႉၼမ်းႁ််ႈၽႄွ််းတုမ််ႉယွႄ််ႈၶွင်ၶူင််းၵၢႄ် 

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင် ၽ ႃႇၵၢႄ်သၢင််ႈၽ  ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉတ ုဝ််းႄမ််ႉၵသ ႁ််ႈဝ ်ႉႄမ််ႉႄၵ််းႄ ူဝ်လွင််ႈဢႄ်လမ်ႃႇလွင််ႈ 5 

လွင််ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ − 

• လွင််ႈၽဵင်ႃႇပဵင််းၸွမ််းႄင်ႃႇတၢင််းလူဝ်ႃႇၽ  မႄ််း (Equity) 

• ႄမ််ႉၵတ််ႉတၢင််းၵမ ဢႄ်ႁဵတ််းပႄဵ်ပွင်လ ်ႈ (Efficiency) 

• ၵၢႄ်မ ်းသုႄ်ႃႇႁူမ််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ (Participatory decision-making) 

• လွင််ႈမႄ််ႈၵ ုမ််းၶၢဝ််းယၢဝ််း (Sustainability) 

• လွင််ႈၵၢႄ်ၵမ ဢဝ်ပုႄ််ႈၽႄွ််း (Accountability) 

ၸုမ််းၽူ်ႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ယင််းၼႄပႄ်ပ ်း လွၵ််းပ ူင်ႁဵတ််းၵၢႄ်ၶွင်ၶဝ်ဢႄ်မူႄ််ႉၼမ်းဝ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉၵသ ႁ််ႈလ ်ႈၸ  ်ႉ 

ႁူမ််ႈလူၺ််ႈၵၢႄ်တႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈႄမ််ႉၼလ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ ဢႄ်ယႄ်ဢဝ် 

သုႄ်ႃႇလ ်ႈသုႄ်ႃႇပဵႄ်ၶွင်ၵူႄ််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၼလ်ႈ ၵၽ်းၶဵႄ်ဢႄ်ၵူ်ႈၽ ႃႇၵတလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်း ႄႄ််ႉပ ်းၸွမ််း။ 
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ၽူ်ႈလ  ၽ  ၵသဢမ်ႃႇဝ ်ႈ သင်ဝ ်ႈၵတလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉယွႄ််ႉၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉ ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈပ ်း 

ၸွမ််းႄ  ်းၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်တမ််းဝၢင််းၽႅႄ်ၵၢႄ် ၼလ်ႈ မ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈသၢင််ႈတႅပ််းတတ််းႁဵတ််းသၢင််ႈ၊ ၼလ်ႈ 

ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁပ််ႉႄမ််ႉတွႄ််းၽွႄ််းလ တ ်ႈၶူင််းၵၢႄ် ၸွမ််းႄင်ႃႇသုႄ်ႃႇဢႄ်ၶဝ်ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈႁပ််ႉ။ 

ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််းၽူ်ႈတၢင်တူဝ် WCD ၶဝ်ႄႄ််ႉ ပ ူင်လူင်ၼတ်ႉႁူမ််ႈပ ်းဝ ်ႉၸွမ််းႄင်ႃႇပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ - 

• ၵတဢမ်ႃႇလ ်ႈမ ်းၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၽ  သင်ဢမ်ႃႇမ ်း “ၵၶ ်ႈႁပ််ႉၶၢမ်ႃႇဢႄ်ႁႄႄ်မ််ႉႁႄ်တူဝ်လ ်ႈ” 

ၶွင်ၵူ်ႈၽ ႃႇၸ ူဝ််းလ ်ႈႁပ််ႉလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ၊ ၼလ်ႈ သင်ဢမ်ႃႇလ ်ႈၶ ၢင််ႉတ ်ႈၵူႄ််းၸၢဝ််းၶ ူဝ််းငဝ််ႈမ ူင််းၶဝ် ၼလ်ႈ 

ၸၢဝ််းၶ ူဝ််းဢွႄ်ႃႇၶဝ်ၸ ူဝ််းဢႄ်ၵတလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ လူၺ််ႈလွၵ််းလ ်းဢႄ် 

လ ဝ ်ႉဢွႄ်တၢင််း ။  

• ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈပူၵ််းပွင် ၼလ်ႈ ႁ််ႈၵူ်ႈၵၵ ်ႉမ ်းသုႄ်ႃႇၶဝ််ႈႁူမ််ႈၵၢႄထ်တ််းသၢင််ႈ လွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇၶွင်ၵူႄ််းမ ူင််း 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၵၢႄ်ၸ  ်ႉႄမ််ႉၼလ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ ၼလ်ႈ ထတ််းသၢင်တူၺ််းတၢင််းလ ူၵ််ႈတၢင်ႃႇဢႄ ်

တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈလွင််ႈတၢင််းလူဝ်ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉတဵမ်ထူႄ််ႈၵသၵႄွ်ႃႇ ၸင်ႃႇၵွ ်ႈသ ုပ်ႃႇၵၵ ႃႇသၢင််ႈ 

ၶူင််းၵၢႄ်ၵူ်ႈဢႄ်ဢႄ်။ 

• ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈၼမ်းၸတ််းၵၢႄ်ၼလ်ႈၽ ူမ််ႉထႅမ်မူႄ််ႉၼမ်းၶ ုႄ််း ၵၢႄၸ်တ််းၵၢႄ်ႄမ််ႉၼလ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ 

ဢႄ်မ ်းဝ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉႄႄ််ႉ ႁ််ႈၶႅမ််ႉလႅပ််ႈၵသၵွႄ်ႃႇ ၸင်ႃႇၵၵ ႃႇသၢင််ႈၶူင််းၵၢႄ်မ  ႃႇထႅင််ႈ။   

• ထုၵ်ႃႇလ ၵ ်ႉၵ ်ႉမ ်းၵၢႄ်ႁူမ််ႈသၢင််ႈထတ််းတူၺ််းၽ ၸ ူဝ််းဢႄ်မ ်းဝ ်ႉယူႃႇယဝ််ႉႄႄ််ႉၸွမ််းၵႄ် တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတထတ််းတူၺ််းပႄ်ႁ ဢႄ်ၸၢင််ႈပဵႄ်မ ်းလ ်ႈ မ ူႄ်ႄင်ႃႇ ၸွင်ႃႇၽ ႄႄ််ႉၵတမ ်းလွင််ႈႁူမ်ႃႇလူမ််ႈၶႅမ််ႉ 

လ ၊ ၼလ်ႈ ၸွင်ႃႇထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈၵူႄ်ႃႇယ ်ႉပင််းပႅတ််ႈၽ ႄႄ််ႉ သင်ၸၢင််ႈႁဵတ််းလ ်ႈ။ 

• ထုၵ်ႃႇလ လ ်ႈပူၵ််းပွင်လွၵ််းလ ်းႁဵတ််းသၢင််ႈ တ ႃႇၵတသ ်ႈတႅႄ််းၶ ုႄ််း ဢမ်ႃႇႄႄ် တႅႄ််းပႄ်ၶ ႄု််း 

(ဢႄ်လူ်ႉသုမ််းမ ူဝ််ႈပူႄ််ႉမ ်း) တ ႃႇၵူႄ််းမ ူင််းၸ ူဝ််းဢႄ်လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းပႄ်ႁ လွင််ႈယၢပ်ႃႇၽ ုတ်ႃႇ ဢႄ် 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၽ ဢႄ်သၢင််ႈဝ ်ႉယဝ််ႉ ဢွႄ်တၢင််းႄႄ််ႉ၊ ၼလ်ႈ ထုၵ်ႃႇလ ၶ ုႄ််းၼမ်းႁဵတ််းႁ််ႈသၽ ႃႇဝ 

ႁ မ််းႁွမ််းႁုႄ််ႈမုႄ််းႄမၵ် ုႄ််းမ ်းၶ ုႄ််းမ ူႄ်ၵဝႃ်ႇ ပ ်းၸဵမ် တူဝ်သတ််း ၼလ်ႈ တူႄ််ႈမွၵ်ႃႇတူႄ််ႈမၢၵ်ႃႇ 

တင််းႄမ်။ 

ယႄွ််ႉသငၼ်လ်ႈၸမု််း WCD ႄ ်ႉလမႃ်ႇလငွ််ႈ? 

ၸုမ််း WCD ႄ ်ႉ လ ်ႈလဵပ််ႈႁဵႄ််းထတ််းတူၺ််းၶ ုႄ််း ၽ ဢႄ်ယ  ႃႇလူင်ၸ ူဝ််းမ ်းယူႃႇၸွတ််ႈတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႄ ်ႉ 

လွတ််ႈလွတ််ႈလႅဝ််းလႅဝ််းပဵႄ်ပွၵ််ႈဢွႄ်တၢင််းသုတ််း၊ ၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ၶူႄ််ႉၶ  ်ႉလဵပ််ႈႁဵႄ််းတ ႃႇၶူင််းၵၢႄ်ႄ ်ႉ 

ယုမ်ႃႇယမ်လ ်ႈ၊ လွတ််ႈလွင််ႈထၢင်ႃႇထ ူမ်၊ မ ်းၵၢႄ်ႁူမ််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၸွမ််းၵႄ်၊ ၼလ်ႈ မ ်းၵၢႄ်ၶူႄ််ႉၶ  ်ႉလဵပ််ႈႁဵႄ််း 

ၵ ၢင််ႈၵ ၢင််ႈၶ ၢင်ၶ ၢင်ၵသ လ ်ႈၶူႄ််ႉႁႄ်ဝ ်ႈ ၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈၽ ဢႄ်ယ  ႃႇလူင်ႄႄ််ႉ လ ်ႈၸ  ်ႉတ ုႄ််းလၢင််း 

ဢႄ်လုၵ််ႉမ ်းတ ်ႈပ ်းမၢၵ််ႈမ ်း၊ တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််း၊ ၼလ်ႈ ၶူဝ််းၶွင်သၽ ႃႇဝၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄႄ််ႉတင််းႄမ်တင််းလ ။ 

ၵပ ်းမ ်းႄ ူင််းတူၺ််း ၽွႄ််းလ ၼလ်ႈၽွႄ််းၸ ်ႉမႄ််းႄ  ၽွႄ််းလ ဢႄ်ၵတလ ်ႈႁပ််ႉႄႄ််ႉမ ်းၵဢႃႇလ ူဝ် 

ၽွႄ််းၸ ်ႉမႄ််းထႅင််ႈလူ်းၵွႄ်ႃႇ။ တၢင််းလ ူၵ််ႈတၢင်ႃႇဢႄ်တွႄ််ႈတ ႃႇႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ ၼလ်ႈ ၵၢႄ်ၸ  ်ႉႄမ််ႉႄႄ််ႉ မ ်းဝ ်ႉ 

ၼလ်ႈ ႁဵတ််းလ ်ႈယူႃႇ၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ ဢမ်ႃႇမ ်းၽူ်ႈလ  ၽ  ၸၢမ််းႁဵတ််းတူၺ််းၵသပွၵ််ႈ။ ၵွပ််ႈႄႄ်ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််း 

ၶွင်ၸုမ််း WCD ႄ ်ႉ ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈဝ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇၵႄ်တင််းလွင််ႈႄမ််ႉၼလ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉၵူၺ််း၊ ၵူၺ််းၵ ်ႈ မႄ််းၵပ််းၵ ႃႇၵႄ ်

တင််းလွင််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ၵူ်ႈလွင််ႈလွင််ႈပ ်းယူႃႇယဝ််ႉ။ 
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ဢ င်ႄ ူဝ်ၵၢႄ်ယွမ််းႁပ််ႉဢႄ်ၵူ်ႈမ ူင််းမ ူင််းယုမ်ႃႇယမ်ႄ ူဝ်ၸုမ််းၽူ်ႈတၢင်တူဝ် WCD ၵသၼလ်ႈ လွင််ႈၶူႄ််ႉႁႄ ်

ၼလ်ႈ ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််း WCD ႄႄ််ႉ ၸၢင််ႈဢဝ်ၵ  ႃႇၸ  ်ႉလၢတ််ႈဢုပ်ႃႇထဵင်ၵႄ်လ ်ႈ ႄ  ်းၸႄ််ႉလုမ််ႈၾ ်ႉ 

ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽ ဢႄ်မ ်းၸွတ်ႃႇတူဝ််ႈလုမ််ႈၾ ်ႉႄႄ််ႉလ ်ႈယူႃႇယဝ််ႉ။ လ ူဝ်ၵသႄႄ််ႉ လွင််ႈဢႄ်ၸုမ််း 

WCD လၢတ််ႈႄႄ််ႉ လမ်ႃႇလွင််ႈၵတ ႃႇၵူႄ််းၵၵ ်ႉဢႄ်တ ုၵ််ႉလၢတ််ႈယူႃႇႄႄ််ႉၼတ်ႉၼတ်ႉ။ လွင််ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈၶွင်ၸုမ််း 

WCD  ႄ ်ႉ လ ်ႈမ ်းတ ်ႈ ၵယ်းင ုႄ််းၵမ်ႃႇၽ ႃႇ (World Bank)၊ ၸုမ််းၽူ်ႈတၢင်တူဝ် ႁူမ််ႈပ ်းၸွမ််း ၽူ်ႈမ ်းၸႄ််ႉသုင် 

ႄ  ်းၵုမ်ီႊပႄ ီႊတၢင်ႃႇမ ူင််း ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၵၢႄ်ၵၵ ႃႇသၢင််ႈ ဢႄ်ႁွင််ႉဝ ်ႈ ABB၊ ၼလ်ႈ ၸွမ်ၸ ုင််ႈၶွင်မုၵ််ႉၸုမ််း 

ၵၵ ၵမၵ်ၢႄ်တၢင်တူဝ် ၽ ႃႇလွင််ႈၽ လူင် (International Commission on Large Dams - ICOLD) ဢႄ်ပဵႄ်ၸုမ််း 

ဢွႄ်ႁူဝ်တူင််ႉႄ ုင်ႁဵတ််းၵၢႄ် ၵဝဵ်ႃႇလူၺ််ႈၽ ဢႄ်ယ  ႃႇလူင်ႄ  ်းလုမ််ႈၾ ်ႉ။ ပပ််ႉၽ ုႄ်လ ၵ််ႈဢႄႄ် ်ႉ လ ်ႈႁပ််ႉ 

လွင််ႈၵမ််ႉထႅမ်တ ်ႈ ၵၵ ၵမ်ၵၢႄၽ်ူ်ႈၶဝ််ႈၸုမ််းတၢင်တူဝ်ၶဝ်ၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ယူႃႇယဝ််ႉ။ 

ၸဝ််ႈၵဝႃ်ႇၸၢင််ႈၸ  ်ႉၽ ႄုလ် ၵ််ႈလ ်းငၢႄ််းၽ ႄုႄ် ်ႉၸ ငူ််ႉႁိုဝ?်  

မုၵ််ႉၸုမ််း NGOs ၼလ်ႈ ၸုမ််းၵူႄ််းမ ူင််းဢႄ်တူင််ႉႄ ုင်သၢႄ်ၶတ််းလွင််ႈၽ ႄ ်ႉ ၸၢင််ႈဢဝ်ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈလ ်းငၢႄ််း 

ဢႄ်ၸုမ််း WCD ႁဵတ််းဢွၵ်ႃႇႄ ်ႉ ၵ  ႃႇၸ  ်ႉတွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸ  ်ႉသၢႄ်ၶတ််း ႁ််ႈၵ ုတ််းယင််ႉပႅတ််ႈ ၶူင််းၵၢႄ ်

ၵၢႄ်ပၵူ််းပွင်ၵူ်ႈဢႄ် ဢႄၵ်တၸၢင််ႈႁဵတ််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၵတ ႃႇၵူႄ််းမ ူင််း ၼလ်ႈ သၽ ႃႇဝ 

ၾ င််ႈတ ုႄ််းပဵႄ်ႄႄ််ႉလ ်ႈ ဢမ်ႃႇႄႄ် ၸၢင််ႈမူႄ််ႉၼမ်းၶ ုႄ််းလ ်ႈ၊ တ ႃႇၵတၵမ််ႉထႅမ်တၢင််းလ ူၵ််ႈဢႄ်မ  ႃႇ၊ 

တ ႃႇၵတပႄ်ႁႅင််းႁ််ႈမ ်းလွင််ႈၵၢႄဢ်ဝ်ပုႄ််ႈၽွႄ််း ၼလ်ႈ လွင််ႈႁဵတ််းသၢင််ႈၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈၶၵ််ႉတွႄ််ႈၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်၊ 

ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတၸ  ်ႉတ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈမ ်းပ ူင်ၵၢႄႁ်ူမ််ႈသၢင််ႈတႅပ််းတတ််းၸွမ််းၵႄ် ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈ 

ၵၢႄ်တမ််းဝၢင််းၽႄႅ်ၵၢႄ်ပူၵ််းပင်ွ ၸ ်ႉၵ  ႃႇၸ ူဝ််းႄ ်ႉယဝ််ႉ။ မ ႄူ်ႄင်ႃႇပ ်းဝူႄ််ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ - 

• တ ႃႇပႄ်တၢင််းႁူ်ႉပႄ်တူင်ႃႇဝူင််းၵူႄ််းႄ  ်းပ ႄု််ႉတ ်ႈဢႄ်လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ၊ ၸုမ််း NGOs၊ 

ၼလ်ႈ ၵူႄ််းမ ူင််းၵူ်ႈၵၵ ်ႉ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈဢႄ်ၸုမ််း WCD လ ်ႈၶူႄ််ႉႁႄ် ၼလ်ႈတုၵ််းယွႄ််းဝ ်ႉ။ 

ၸၢင််ႈဢဝ်ပ ႄ်ႃႇ ပဵႄၽ် ႃႇသ ႃႇႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈလ  ႄႄ််ႉၵသ ၸတ််းႁတ်ဵ်းပၢင်သွႄ်ႄ  ်းၸႄ််ႉ ဝၢႄ််ႈ/ ပၵွ််ႉ 

/ဢ ူင်ႃႇ၊ ၸႄ််ႉပွတ််းတွႄ််ႈၼၸ်ႈမ ူင််း၊ ၼလ်ႈ ႄ  ်းၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််း ပႄ်ၸုမ််း NGOs၊ ၵူႄ််းၸ ူဝ််းဢႄ ်

လ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉယွႄ််ႉၽ ၊ ၸုမ််းၽူ်ႈလူင််ႉလႅႄ်ႃႇ၊ လုၵ််ႈႁဵႄ််း ၼလ်ႈ ၸုမ််းတၢင်တူဝ် 

လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ်ၸ ူဝ််းႄႄ််ႉလ ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇၵတဢုပ်ႃႇဢူဝ််းၵႄ်လ ်ႈ ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈပပ််ႉ 

ၽ ုႄ်လ ၵ််ႈလ ်းငၢႄ််းဢႄ်ႄ ်ႉ။ 

• ၸ  ်ႉတ ႃႇႁၢင််ႈႁႅႄ််းၵၢႄ်ထတ််းသၢင်ၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈဝ ်ႈ ၶူင််းၵၢႄ်ဢႄ်တၢင်ႃႇယွႄ််းဝ ်ႉႄႄ််ႉ 

ၵတပဵႄ်မ ူႄ်ႄင်ႃႇၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််း WCD ၼလ်ႈ သ ုပ်ႃႇပ ုႄ်ၼၽ်ႈပႄ်ၶ ႄု််း 

မုၵ််ႉၸုမ််းၶွင်လူင်ပွင်ၸ ုင််ႈ ၼလ်ႈ ၸဝ််ႈတ ႃႇႄၽူ်ႈၵမ််ႉၸွ ်ႈင ုႄ််းႄ  ်းၶူင််းၵၢႄ်ႄႄ််ႉ။ 

• ၸ  ်ႉၵမ််ႉထႅမ်ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််း WCD တွႄ််ႈတ ႃႇၵတႁ််ႈၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၸ ူဝ််းႄႄ််ႉ 

မ ်းဝ ်ႉပ ်းႄ  ်းမ မ ်ႈ ၼလ်ႈ ၵပ ႃႇလသ ႃႇ (လၵ််းႄမ််း) ႄ  ်းၸႄ််ႉၸ ုင််ႈမ ူင််းလ ်ႈ၊ ၼလ်ႈ တွႄ််ႈတ ႃႇ 

ၵတပဵႄ်ႁႅင််းဢ ်းသူႄ််း ႁ််ႈၸုမ််းလူင်ပွင်ၸ ုင််ႈၶဝ်ႁပ််ႉၶၢမ်ႃႇၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းႁ််ႈမႅႄ််ႈၶဝ််ႈၸွမ််းပ ူင်။ 
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• ၸ  ်ႉတ ႃႇတ ုၵ််းသူႄ််းႁ််ႈၵယ်းင ုႄ််းၵမ်ႃႇၽ ႃႇဢဝ်ၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််း WCD ၵ  ႃႇၸ  ်ႉ ၼလ်ႈ 

တမ််းဝၢင််းဝ ်ႉႄ  ်းၵပ ႃႇလသ ႃႇ (လၵ််းႄမ််း) ႄ  ်းၵၢႄ်ပူၵ််းပွင်ၸႄ််ႉပွတ််းတွႄ််ႈလ  ႄႄ််ႉ၊ ႄ  ်းတွႄ််ႈ 

ၸုမ််းၽ ႃႇသူင်ႃႇဢွၵ်ႃႇၶူဝ််းၵုႄ်ႃႇ ၼလ်ႈ ႄ  ်းၼၵ်ႈမုၵ််ႉၸုမ််းတ ႃႇၵၢႄ်ၸွ ်ႈထႅမ် ၸႄ််ႉမ ူင််းႁူမ််ႈတုမ် 

သွင်ၸ ုင််ႈမ ူင််း ၼလ်ႈ ႁ််ႈၶဝ်မၵ််းမႄ််ႈႁဵတ််းၸွမ််းၵ  ႃႇမ ူဝ််းႄ ်ႈ။ 

• ၸ  ်ႉၵၶ ်ႈတုၵ််းယွႄ််းၶွင်ၸုမ််း WCD တ ႃႇၵတၵမ််ႉထႅမ်လွင််ႈၵၢႄ်သ ်ႈတႅႄ််းၶ ုႄ််းၶူဝ််းၶွင် ဢႄ်ၵူႄ််း 

ႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈၸ ူဝ််းလ ်ႈႁူပ််ႉၺ ်းလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉ ၼလ်ႈ လူ်ႉသုမ််းၶူဝ််းၶွင် ယွႄ််ႉၽ ႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉ 

ဢႄ်မ ်းဝ ်ႉယဝ််ႉႄႄ််ႉ။ 

• သူႄ််းတုမ်ၸွမ််းတူင်ႃႇဝူင််းႄ  ်းပ ုႄ််ႉတ ်ႈ တ ႃႇလၢတ််ႈၼႄၼလ်ႈၵမ််ႉထႅမ်ဝ ်ႈ တၢင််းလ ူၵ််ႈတၢင်ႃႇဢႄ် 

တ ႃႇၵတႁဵတ််းႁ််ႈလ ်ႈႄမ််ႉၼလ်ႈႁႅင််းၾ ်းၾ ်ႉမ ်းၸ  ်ႉ ၼလ်ႈ တ ႃႇၵတၼႁ်ႉၵင််ႈၵၽ်းႄမ််ႉထူမ််ႈႄႄ််ႉ 

လွၵ််းလ ်းမဵဝ််းဢႄ်ဢမ်ႃႇၸ  ်ႈၵၢႄၵ်ၵ ႃႇသၢင််ႈၽ ႄႄ််ႉ မ ်းထႅင််ႈတင််းႄမ်ယူႃႇႄ ႄႄ််ႉယဝ််ႉ။  

ငဝ််ႈႁၢင််ႈသဵင်ဢႄ်ပႄ်ဝ ်ႉပ ်ႈတ  ်ႈႄ ်ႉ ၸၢင််ႈၸွ ်ႈႁ််ႈၽူ်ႈၶဝ််ႈႁူမ််ႈၶဝ် ႁဵႄ််းႁူ်ႉလွင််ႈတုမ််ႉတ ူဝ််ႉၶွင်ၽ လူင်ထႅင််ႈ 

တင််းႄမ် - 

Are Dams Killing the Mekong River? 
ၸငွႃ်ႇၽ ၸ ဝူ််းႄႄ််ႉၵတႁဵတ််းႁ််ႈၼမ်ႈႄမ််ႉၶငွႁ်ငႅ််ႈႁိူတႃ်ႇႁ 

ပတႅ််ႈၵတ်ႉႁိုဝ?် 
 
တ ်ႈမ ်း: DW News YouTube channel 
https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg 
 

Dams on the Mekong are Having Devastating Effects 
ၽ ႄ ဝူၼ်မ်ႈႄမ််ႉၶငွဢ်ႄမ် ်းလငွ််ႈတမု််ႉတ ဝူ််ႉႁၢဝ််ႈႁငႅ််း 

 
 

တ ်ႈမ ်း: Joureyman Pictures YouTube channel 
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc 
 

 

  

• တွႄ််ႈတ ႃႇၵတလူတၺူ််းၵၶ ်ႈမုႄ််းထငႅ််ႈႄႄ််ႉ ႁ််ႈၵ  ႃႇၸ  ်းတၺူ််းဝဵပ််ႉသ ်ႉၶွင် WCD လ ်ႈတ ်ႈ www.dams.org ။ 

• ၵၶ ်ႈမုႄ််းၵပ််းၵ ႃႇလူၺ််ႈလွင််ႈၽ ႄ ူဝ်ၼမ်ႈႄမ််ႉၶွင်ၼလ်ႈၼမ်ႈႄမ််ႉၶူင််း ဢႄ်ပဵႄ် ၽ ႃႇသ ႃႇ ဢ င််းၵလတဵ််ႈ ႄလ်ႈ 

ၽ ႃႇသ ႃႇတၢင်ႃႇဢႄ်ႄ  ်းပွတ််းတွႄ််ႈႄႄ််ႉ မ ်းဝ ်ႉတ ်ႈဝဵပ််ႉသ ်ႉၶငွ် International Rivers တူၺ််းလ ်ႈတ ်ႈ 

https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/  

https://www.youtube.com/watch?v=dOg6s2YB0Fg
https://www.youtube.com/watch?v=_enqlMBintc
http://www.dams.org/
https://www.internationalrivers.org/resources/factsheets/
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