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ခ ေါင််းစဥ် 
ကျွန််ုပ်၏ ရေရ ြေော 

 

အဓိကရည်မှန််း ျကမ်ျ ်း 
ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့၏ အ မ်ရ ာငစ််ု နငှို့ ်မ သာားစ်ုအတွငာ်း ရေအသ ်ုား ပြုမှုနငှို့ ်၎ငာ်းက ်ု အဓ က ပ ို့ပ ်ုားရပားရသာ အောမ ာားက ်ု ပ ်ုမ ်ု 
သ ရှ နာားလည်မှုက ်ု တ ်ုားပွ ားရစေန ် ြစ်သည်။ ေည်မှနာ်းြေ က်မှ ာာပ ဝငသ်ူမ ာား၏ ရန ို့စဉ်အသက်တာ၌ 
ရေအသ ်ုား ပြုမှုက ်ု ရလ ာို့ြေ ေန၊် လူတစ်ဦားြေ ငာ်း၏ အ ပြုအမူနငှို့ ်လူရနမှု အဆငို့အ်တနာ်းက ်ု အရသားစာားမှ စတင၍် 
တရ ြားရ ြား ကက ား ာွားလာပပ ား ကက ားမာားရသာပ ်ုေ ပ်သ ်ု ို့ ရပ ငာ်းကူားသွာားေန ် ြစ်သည်။ သူတ ်ု ို့၏ ေွယ်တူြေ ငာ်းမ ာား 
အကကာားတွင ်လက်ဆငို့က်မ်ား ရ ပာဆ ်ုပပ ား စည်ားရ ်ုားလှု ှုံ့ရဆာ်ရေားက ်ု စတငန် ်ုငပ် သည်။ မည်သူမှ အသ ်ုားြေ ပပ ား၊ 
 ပနလ်ည်အသ ်ုား ပြုသည်က ်ု အရကာငာ်းဆ ်ုား သက်ရသ ပေန ်စ နရ်ြေေါ်မှုမ ာားက ်ု စ စဉ်န ်ုငသ်ည်။ 

 

SDGs နငှ  ်ဆကန်ယွမ်ှု (စဥ်ဆကမ်ပြတ ်ဖွ ွံ့ ဖဖိ ်းတိို်းတကခ်ရ်း ရည်မှန််း ျကြ်န််းတိိုငမ်ျ ်း - SDGs)  

SDG ၆  

 

အခ က င််းအရ  

ရေရှည်တည်တ ို့ြေ ်ုငပ်မြဲ ြေငာ်း၊ ရေသ ်ုားစွြဲမှု  
  

 ျိတဆ်ကမ်ှုရိှခ   အခ က င််းအရ မျ ်း 

SDG ၁၁၊ SDG ၁၂ 

 

အဓိကစက ်းလ ို်းမျ ်း 

ရေသ ်ုားစွြဲမှု၊ မ လလ ာရေဆ ်ုားစနစ်  
 

အဆင  ်

အရ ြေြေ  နငှို့ ်အလယ်တနာ်း  
 

အရင််းအပမစ်အမျိ ်းအစ ်း 
စ မ က နာ်း 
ရေွားြေ ယ်န ်ုငသ်ည် − ပ ဝငသ်ူမ ာားအကကာားတွင ်စ နရ်ြေေါ်  ြေငာ်း၊ တက်ကကလှုပ်ရှာားမှု−အသ ပညာရပား လှု ှုံ့ရဆာ်မှု  
 

ရည်ရွယထ် ်းခ  ြရိ တအ်ရွယအ်စ ်း 

အ မ်တွင ်တစ်ဦားြေ ငာ်း  
ရနာက်ပ ်ုငာ်း အြွြဲှုံ့တွင ်အတူတကွ  ပနရ်ဝမ န ်ုငသ်ည် − မည်သညို့် အြွြဲှုံ့အေွယ်အစာားတွငမ်ဆ ်ု လ်ုပ်ရဆာငန် ်ုငသ်ည်  
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ြိို   ျမှုနည််းလမ််း 
ရက ာငာ်းသာားမ ာား အရန ြငို့ ်သူတ ်ု ို့၏ တစ်ဆငို့ပ်ပ ား တစ်ဆငို့ ်ရေားမှတ် ာားရသာ“သ်ုရတသန”မှတ်တမ်ားက ်ု 
ရပားေပ မည်။ သူတ ်ု ို့ မည်သညို့် ရနောမှ စတငြ်ေြဲို့သနည်ား၊ သူတ ်ု ို့ ရမားြေွနာ်းမ ာားက ်ု မည်သ ်ု ို့ ကက ြုားစာားရှာရြွ သနည်ား - 
ဘယ်အောက ရကာငာ်းမွနစွ်ာ လ်ုပ်ရဆာငန် ်ုငြ်ေြဲို့ပ သလြဲ၊ ဘယ်အောက က ရှု  ားြေြဲို့ပ သလြဲ၊ စသည် နငှို့ ်
ရနာက်ဆ ်ုားအရန ြငို့ ်မည်သညို့် အရ ပာငာ်းအလြဲမ ာားက ်ု သူတ ်ု ို့ ရလို့လာမ ြေြဲို့သနည်ား (ဥပမာ - အသ ်ုား ပြုြေြဲို့ရသာ 
လ တာမ ာား၊ သရဘာ ာား၊ အ ပြုအမူ နငှို့ ်ြေ စာားြေ က်တ ်ု ို့တွင ်- သူတ ်ု ို့နငှို့ ်သူတ ်ု ို့၏ စ မ က နာ်းတွင ်ပ ၀ငသ်ူမ ာား 
(အ မ်ရ ာငစ််ုဝငမ် ာား၊ အ မ်န ားြေ ငာ်းမ ာား၊ လူမှုကွနယ်က်မှ ရနာက်လ ်ုက်မ ာား၊ စသ ြငို့)်) 
 

လိုြ်ခဆ ငမ်ှု  န  ်မှန််းအ ျိန် 

တစ်ပ တ်အတွငာ်း ပပ ားေမည်၊ စည်ားရ ်ုားရေားသည် ပ ်ုကကာန ်ုငပ် သည်။ သ်ုရတသန−စ မ က နာ်းက ်ု ပ ်ုမ ်ုကက ားမာားရစေန ်
အ ြောား အရကကာငာ်းအောမ ာား နငှို့ ်လှုပ်ရှာားမှုမ ာား နငှို့ ်ြေ  တ်ဆက်န ်ုငသ်ည် (ရေက ်ုပ ်ုရြာ် ာားရသာ အရကကာငာ်းအော၊ 
အ ြောား ဆက်စပ်ရသာ အေငာ်းအ မစ်မ ာား၊ ရေသတွငာ်း ပ ဝငပ်တ်သက်မှုမ ာား ကြဲို့သ ်ု ို့)  
 

ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့သည် ရေက ်ု ဘာအတွက်ရကကာငို့ ်လ ်ုအပ်ပ သနည်ား။ 

၂။ ရေက ်ု မည်သညို့်ရနောတွင ်သ ်ုားသနည်ား။ 

၃။ ရေသည် မည်သညို့်ရနောမှ လာပ သနည်ား။ 

၄။ တစ်ရန ို့အတွငာ်း သငအ်မှနတ်ကယ် မည်မ  သ ်ုားသည်ဟ်ု သင ်ငပ် သနည်ား။ 

၅။ သငို့အ်န ားဝနာ်းက ငတ်ွင ်ြေန ို့မှ်နာ်းရ ြေ ရေမည်မ  သ ်ုားပ သနည်ား။ 

၆။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ ရေက ်ု မည်သ ်ု ို့ သ ်ုားပ သနည်ား − ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အ ပညို့်အဝ ရကာငာ်းစွာ အသ ်ုား ပြုပ သလာား (သ ်ု ို့) 
ရ မာငာ်း ြဲသ ်ု ို့ တနာ်းရောက်သွာားပ သလာား။ 
၇။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အသ ်ုား ပြုရသာ ရေက ်ု ပ ်ုမ ်ုရကာငာ်းမွနစွ်ာ မည်သ ်ု ို့ အသ ်ုား ပြုန ်ုငပ်ပ ား ရေအသ ်ုား ပြုမှုက ်ု မည်သ ်ု ို့ 
ရလ ာို့ြေ န ်ုငပ် သနည်ား။ 

၈။ ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့ အဘယို့်ရကကာငို့ ်ဂရ်ုစ ်ုက်သငို့ ်ပ သနည်ား။ 

 

 ိုခတ န ဦ်းခဆ ငခ်မ်း ွန််းမျ ်း 

၁။ ဤသ်ုရတသနက ်ု သငမ်ည်သ ်ု ို့ ြေ ဥ်ားကပ်န ်ုငပ် သနည်ား။ မည်သညို့် အေငာ်းအ မစ်၊ က ေ ယာမ ာား စသ ြငို့ ်
သငို့လ်က် ြဲတွင ်ရှ ပ သနည်ား။ 

၂။ သငဘ်ာက ်ု ရမ ာ်လငို့ ်ာားပ သနည်ား − သငို့ရ်ေသ ်ုားစွြဲမှုက ်ု  ညို့်သွငာ်းစဥ်ားစာား ြေငာ်း၊ သငို့လ််ုပ်ရဆာငမ်ှု၏ 
ေလေက် ်ု  ညို့်သွငာ်းစဥ်ားစာား ြေငာ်း။ 

၃။ သငဘ်ာက ်ု ရလို့လာရတွှုံ့ ရှ ပ သနည်ား။ 

၄။ မည်သညို့်အောက အလ်ုပ် ြစ်ပ သနည်ား။ မည်သညို့်အောက အလ်ုပ် မ ြစ်ပ သနည်ား။ သငို့မ်ဟာဗ ျူဟာက ်ု 
လ ်ုက်ရလ ာည ရ  ွြစ်ရအာင ်မည်ကြဲို့သ ်ု ို့  ပြုလ်ုပ်န ်ုငပ် သနည်ား။ 

၅။ ရ ပာငာ်းလြဲမှု တစ်စ ်ုတစ်ောက ်ု သငရ်လို့လာရတွှုံ့ ရှ  ေပ သလာား။ 



  

 

3 

 

 

၆။ မည်သညို့်အောက အ ို့ဩစောရကာငာ်းသည်ဟ်ု သငယ်ူဆပ သနည်ား။ သငဘ်ာက ်ု သငယ်ူြေြဲို့ေပ သနည်ား။ 
မည်သညို့် ရ ပာငာ်းလြဲမှုက ်ု သင ် နာ်းသ မ်ား ာားပ မည်နည်ား။ 

၇။ အ ြောားသူမ ာားက ်ု သငဘ်ာရ ပာြေ ငပ် သနည်ား။ (သငို့အ်ရကကာငာ်းရ ပာ ပပ ) 
၈။ ရေသ ်ုားစွြဲမှု ရလ ာို့ြေ  ြေငာ်းက ်ု ရ ာက်ပ ို့ေန ်ပ ်ု၍ကက ားမာားရသာ အဆငို့တ်ွင ်မည်သညို့်အောက ်ု 
ရ ပာငာ်းလြဲသငို့ပ် သနည်ား (သငို့အ်သ ်ုငာ်းအဝ ်ုငာ်း စသ ြငို့)် −   ်ုသ ်ု ို့လ်ုပ်ေန ်မည်သူ ို့က ်ု ရ ပာဆ ်ုန ်ုငသ်နည်ား။ 

 

လိိုအြ်ခ  ြစစည််းမျ ်း 
စ မ က နာ်း မစတငမ်  သငတ်နာ်းနည်ား ပမ ာားအာား လမ်ားညွှန ်ရမားြေွနာ်းမ ာားအာား ၎ငာ်းတ ်ု ို့အြွြဲှုံ့ နငှို့ ်
လ ်ုက်ရလ ာည ရ  ွြစ်ရအာင ် ပြုလ်ုပ်ေန ်နငှို့ ်အြေ  နက်ာလ တစ်ြေ်ု သတ်မှတ်ရပားေန ်ရတာငာ်းဆ ်ု ာားပ သည်။ 
  ်ု ို့အ ပင ်ရေသြေ အာဏာပ ်ုငမ် ာား နငှို့ ်ဆ ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ မညို့်သူမ ာား၏ ဆက်သွယ်ေန ်အြေ က်အလက်မ ာားက ်ု 
ပ ၀ငသ်ူမ ာားအာား ရပား ာားသငို့ပ် သည်။ ရနာက်ဆ ်ုားအရန ြငို့ ်ဆက်သွယ်ရေား လမ်ားရကကာငာ်းမ ာားက ်ုလည်ား  
ရှငာ်းလငာ်း ာားသငို့ပ် သည်။ မှတ်တမ်ားတငေ်န ်နငှို့ ်တ ်ု ို့ ပနြ်ေ က်မ ာားက ်ု အစ ေငြ်ေ ေန ်မည်သညို့် မ ေ ယာလှု ငာ်းမ ာားက ်ု 
သ ်ုားမည်နည်ား၊ စည်ားရ ်ုားရေားအတွက် မည်သညို့် မ ေ ယာ ပ ်ုစ မ ာားက ်ု အသ ်ုား ပြုသငို့သ်နည်ား။ (၎ငာ်းသည် 
ပ ဝငသ်ူမ ာား၏ ဓာတ်ပ ်ုမ ာား / ဗ ေ ယ ်ုမ ာား နငှို့ပ်တ်သက်၍ မ ေ ယာအသ ်ုား ပြုမှုဆ ်ုငေ်ာ ရေသြေ ရက ာငာ်း မူဝ ေ / 
ကန ို့သ်တ်ြေ က်မ ာား ရပေါ်မူတည်ပ သည်၊ ဆ ်ုရှယ်မ ေ ယာ ကွနယ်က်မ ာားက ်ု အသ ်ုား ပြုေန ်အသက်အေွယ် 
ကန ို့သ်တ်ြေ က်ရှ သည်က ်ု သတ  ာားပ ။) 
 

စ မ က နာ်းအတွက် လ ်ုအပ်မှု သ ပ်မရှ ပ ။ သင၏် ရေသ ်ုားစွြဲမှုက ်ု တ ်ုငာ်းတာေန ်နည်ားလမ်ားရှာသငို့သ်ည် - ၎ငာ်းက ်ု 
မတူည ရသာ  ညို့်စောပစစည်ားမ ာားက ်ု အသ ်ုား ပြု၍ လ်ုပ်ရဆာငန် ်ုငပ် သည် - အတ ်ုငာ်းအတာြေွက် (လ တာ) (သ ်ု ို့) 
စရကား စသည် ြငို့ ်သ ်ုားန ်ုငသ်ည်။ စ မ က နာ်းအတွငာ်း မတူည ရသာ ပစစည်ားမ ာား လ ်ုအပ်သညို့် သင၏် ရေသ ်ုားစွြဲမှု 
အရလို့အ မ ာားက ်ု ရ ပာငာ်းလြဲေန ်အရတွားအရြေေါ်မ ာား ရပေါ်လာန ်ုငသ်ည်။ သင်ို့မ သာားစ်ု၏ ရေမ တာက ်ု 
ဝငရ်ောက်ကကညို့်ရှုန ်ုငပ် က ၎ငာ်းသည် အကူအည  ြစ်န ်ုငပ် သည် သ ်ု ို့ရသာ် မ ြစ်မရန လ်ုပ်ေမည် မဟ်ုတ်ပ ။ 
မှတ်တမ်ားတင ်ြေငာ်း နငှို့ ်ဆက်သွယ်ရေား အလ ်ု ို့ငာှ အငတ်ာနက် လ ်ုအပ်ပ လ မို့်မည်၊ မှတ်သာားေနအ်တွက် က ေ ယာ 
အြေ  ြုှုံ့၊ နငှို့ ်ဓာတ်ပ ်ု (သ ်ု ို့) ဗွ ေ ယ ်ုအတ ်ုရ ်ုက်ေန ်လ ်ုအပ်ပ မည်။ 

 

▪ ရန ို့စဉ် သ ်ုားစွြဲမှုက ်ု စစ်ရဆားေန ်တ ်ုငာ်းတာန ်ုငရ်သာ က ေ ယာတစ်ြေ်ု တည်ရဆာက် ြေငာ်း (စူပ မာားကက်မ ာား 
နငှို့ ်ရေသဆ ်ုငမ် ာားတွင ်မ ာားရသာအာား ြငို့ ်ရတွှုံ့ေရလို့ ရှ ရသာ ရေဘူားကက ားမ ာားသည် အဆငရ် ပပပ ား 
  ်ုေည်ေွယ်ြေ က်အတွက် ရကာငာ်းစွာအသ ်ုား ပြုန ်ုငပ် သည်) 
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▪ အ ြောားသူမ ာားအကကာား ရေယ ်ုစ မို့် ြေငာ်း၊ ဆ ်ုားရှု  ား ြေငာ်း (သ ်ု ို့) ရေြ အာားနည်ား ြေငာ်းက ်ု ရလို့လာ ြေငာ်း နငှို့ ်
အြေ က်အလက်  ညို့်သွငာ်း ြေငာ်းအရပေါ်  အရ ြေြေ ၍ တ ဆ ပ်ကပ် ြေငာ်း နငှို့ ်မှတ်တမ်ားတင ်ြေငာ်း။ 

 

▪ ရေစစ်တမ်ား နငှို့ ်အသ ်ုား ပြုရသာ ပစစည်ားမ ာား − 

 

က။ အ မ်ရ ာငစ််ုတွင ်အမှနတ်ကယ် ရေသ ်ုားစွြဲမှု - ရေရြေျွတာ ြေငာ်း အစ အစဉ်ရေားဆွြဲေန ်အတွက် 
 ြစ်န ်ုငရ်ြေ ရှ ရသာ နည်ားဗ ျူဟာမ ာား ရြာ် ်ုတ် ြေငာ်း။ 

 

ြေ။ သ ်ုားစွြဲမှု နငှို့ ်တ ်ုငာ်းတာ ြေငာ်း - ပ ၀ငသ်ူ၏ အ မ်ပတ်၀နာ်းက ငတ်ွင ်သတ်မှတ် ာားရသာ 
အြေ  နအ်တွငာ်း ရဆာငေွ်က်ေန။် ၎ငာ်းက ်ု စ သတ်မှတ်ြေ က် တနြ် ်ုားမ ာား အာား ြငို့ ်
အရကာငအ် ည်ရြာ်ေန ် ြစ်သည်။ 
 

ဂ။ ရေစ ားဆငာ်းမှု ပမာဏ နငှို့ပ်တ်သက်၍ တ ်ုငာ်းတာ ြေငာ်း နငှို့ ်နှု ငာ်းယှဉ်ြေ က်။ 

 

ဃ။ ရေသ ်ုားစွြဲမှုက ်ု ရလ ာို့ြေ ေန ်နငှို့ ်ဤအေငာ်းအ မစ်၏ ဦားတည်ြေ က် ရ ပာငာ်းလြဲေန ်အတွက် 
ရလို့လာရတွှုံ့ ရှ ရသာ ရေတ ်ုငာ်းတာ ြေငာ်း စာေငာ်း ြစ်သည်။ ၎ငာ်းသည် မ သာားစ်ု အ မ်ရ ာငစ််ုအတွငာ်း 
နငှို့ ်စ မ က နာ်းက ်ု လ်ုပ်ရဆာငရ်သာ ပ ၀ငသ်ူမ ာား ရှ သညို့် ရနောမှ လူ ်ုဆ သ ်ု ို့ တ ်ုားြေ ြဲှုံ့  ြေငာ်း ြငို့ ်
ရေ၏ရ ြေောက ်ု ရလ ာို့ြေ ေန ်လမ်ားြွငို့ရ်ပား ြေငာ်း ြစ်သည်။ 

 

လိုြ်ငန််းမျ ်း 

ဤစ မ က နာ်းသည် ပ ်ုမ ်ုကက ားမာားရသာ စည်ားရ ်ုားလှု ှုံ့ရဆာ်ရေား လှုပ်ရှာားမှု အ ြစ် ရပ ငာ်းစည်ားန ်ုငရ်သာ 
က ်ုယ်တ ်ုင−် ပြုလ်ုပ် ာားရသာ အရသားစာား သ်ုရတသနသာ အဓ က ြစ်သည်။ ၎ငာ်းက ်ု အရဝားသငယ်ူမှုတွင ်
အလ်ုပ် ြစ်ေန ်စ စဉ် ာားပ သည်။ သငတ်နာ်းနည်ား ပသည် အကက ရပားပ်ုဂ္ ြုလ်အ ြစ် တ ်ု ို့ ပနြ်ေ က်မ ာား ရပားပပ ား 
စ စဥ် ြေငာ်းအမ ာားစ်ုက ်ု သငတ်နာ်းသာားမ ာား လက်သ ်ု ို့ အပ် ာားပ မည်။ 
 

သငတ်နာ်းသာားမ ာားက ်ု လမ်ားညွှနရ်မားြေွနာ်းမ ာား စာအ်ုပ် နငှို့ ်သတ်မှတ် အြေ  နက်ာလတစ်ြေ်ု ေရှ ပ မည်။ အဆငို့ ်
တစ်ြေ်ုစ အတွက် တ ်ု ို့ ပနြ်ေ က်မ ာားက ်ု ရပားေပ မည်။ ၎ငာ်းတ ်ု ို့သည် ၎ငာ်းတ ်ု ို့၏ တည်ရှ ရသာ အရ ြေအရနမ ာား 
(ရန  ်ုငမ်ှု အရ ြေအရန၊ တ ်ုငာ်းတာ ြေငာ်း က ေ ယာမ ာားက ်ု အသ ်ုား ပြု ြေငာ်း) အေ“သ်ုရတသန” က ်ု မည်သ ်ု ို့ 
ြေ ဉ်ားကပ်ေမည်က ်ု စဉ်ားစာားသငို့ပ်ပ ား ၎ငာ်းတ ်ု ို့၏ သ်ုရတသနက ်ု   ်ုအတ ်ုငာ်း စ စဥ်သငို့သ်ည် −  
 

▪ ေည်မှနာ်းြေ က်မ ာား - အမှနတ်ကယ် ရေမည်မ  အသ ်ုား ပြုသည်၊ သ ်ုားစွြဲသည် (သ ်ု ို့)  ြြုနာ်းတ ားသည်က ်ု 
ရှာရြွပပ ား ရေပမာဏက ်ု ရလ ာို့ြေ ပ ။   ်ု ို့အ ပင ်လက်ဆငို့က်မ်ား ရ ပာပပ ား သက်တူေွယ်တူမ ာား၊ 
ေပ်ေွာလူ ်ု နငှို့ ်ဆ ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ န ်ုငသ်ူမ ာား   ဆက်သွယ်ပ ။ 
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▪ အ မ်ရ ာငစ််ု တစ်ြေ်ုြေ ငာ်းစ နငှို့ ်သက်ဆ ်ုငရ်သာ ကကာား၀ငရ်ဆာငေွ်က်မှု အရ ြေအရနမ ာားနငှို့ ်စပ်လ ဉ်ား၍ 
ရဆာငေွ်က်ေမညို့် လ်ုပ်  ်ုားလ်ုပ်နည်ား အတွက် စူားစမ်ားရလို့လာေမညို့် သာမန ်လ်ုပ်  ်ုားလ်ုပ်နည်ားမ ာား နငှို့ ်
ရန ို့စွြဲမ ာားက ်ု ြေ ရေားပ ။ 

 

▪ စ်ုရဆာငာ်း ာားရသာ သတငာ်းအြေ က်အလက်  ြန ို့ြ်ေ   ြေငာ်း နငှို့ ်လူသ မ ာားလာရစ ြေငာ်းနငှို့ ်စပ်လ ဉ်ား၍ - 
လက်ကမ်ားရကကာ် ငာမ ာား၊ ရေရြေျွတာန ်ုငရ်သာ အကက  ပြုြေ က် သငြ်ေနာ်းစာ ဗ ေ ယ ်ုတ ်ုမ ာား။ 
ဤအရ ြေအရနက ်ု အ မ်ရ ာငစ််ုအတွငာ်း လက်ရှ  အရ ြေအရနမ ာားအေ  ပြုလ်ုပ်ေန ် ြစ်န ်ုငရ် ြေ  မငို့မ်ာားပပ ား 
ပမာဏ အနည်ားငယ် ြငို့ ်စ စဉ်န ်ုငသ်ည်။ 

 

ပ ဝငသ်ူမ ာားသည် သူတ ်ု ို့၏ အ မငမ် ာား နငှို့ ်၎ငာ်းတ ်ု ို့၏ လူမှုအသ ်ုငာ်းအဝ ်ုငာ်းတွင ်ရေအသ ်ုား ပြုပ ်ု ရ ပာငာ်းလြဲမှုအတွက် 
လှု ှုံ့ရဆာ်မှုမ ာားက ်ု ဆက်သွယ်ရ ပာဆ ်ုေန ်ရေသြေ  အာဏာပ ်ုငမ် ာား၊ ဆ ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ န ်ုငသ်ူမ ာား နငှို့ ်
သက်ဆ ်ုငသ်ူမ ာားက ်ု ဆက်သွယ်ေန ်တွနာ်းအာားရပားသငို့ပ် သည်။   ်ု ို့ရကကာငို့ ်သငတ်နာ်းသာားမ ာား အရန ြငို့ ်
ဤအဆငို့က် ်ု လွယ်ကူစွာ လ်ုပ်ရဆာငန် ်ုငေ်န ်သငတ်နာ်းနည်ား ပမှ ရေသြေ  အာဏာပ ်ုငာ်းမ ာား၏ ဆက်သွယ်ေန ်
အရသားစ တ်အြေ က်အလက်က ်ု ရပားသငို့ပ် သည်။ သငတ်နာ်းသာားမ ာား အရန ြငို့ ်သူတ ်ု ို့၏ လ်ုပ်ေပ်မ ာား နငှို့ ်
သငယ်ူမှုမ ာားသည် ရက ာငာ်းအတွက် သာမက လူမှုအသ ်ုငာ်းအဝ ်ုငာ်း ြွ ှုံ့ ပြ ြုားတ ်ုားတက်မှုတွင ်အြေနာ်းကဏ္ဍမှ 
ပ ၀ငရ်နသည်ဟ်ု ြေ စာားေေန ်အရေားကက ားပ သည်။ 

 

ခဆ်ွးခန်ွးမှုကိိုတိိုကတ်နွ််းအ ်းခြ်းပ င််း 

သငတ်နာ်းသာားမ ာား အကကာား ရဆွားရနာွးမှုသည် တ ်ုားတက် ရစန ်ုငပ် သည်။ ၎ငာ်းသည် နည်ားပညာဆ ်ုငေ်ာ 
ပစစည်ားက ေ ယာ နငှို့ ်အြေ  နအ်ပ ်ုငာ်းအ ြောား အရပေါ် မ ာားစွာ မူတညပ် သည်။  ြစ်န ်ုငလ် င ်ရေသဆ ်ုငေ်ာ 
ဆ ်ုား ြတ်ြေ က်ြေ မှတ်သူမ ာားနငှို့ ်(အွနလ် ်ုငာ်း) ရတွှုံ့ဆ ်ု ြေငာ်း နငှို့ ်ရဆွားရနာွး ြေငာ်းသည် ပ ဝငသ်ူမ ာား၏ ပတ်သက်မှု 
အတွက် တွနာ်းအာားရပားန ်ုငပ် သည်။ 
 

လ ိုပ   ခရ်းညွှန် က ်း ျကမ်ျ ်း 

မရှ ပ  
 

ပဖစ်နိိုငခ်   ထြ်တိို်းလိုြ်ခဆ ငမ်ှုမျ ်း 

ရေရြေျွတာသညို့် အကက  ပြုြေ က်မ ာား နငှို့ ်/ သ ်ု ို့မဟ်ုတ် ရေသ ်ုားစွြဲမှုနငှို့ ်သက်ဆ ်ုငသ်ညို့်  ပြုလ်ုပ်မှုမ ာားနငှို့ ်ရရှ ှုံ့ဆက် 
ရဆွားရနာွးအကက ြု ပြု ြေငာ်းမ ာား ပ ဝငသ်ည် 
 

စ ခရ်းဆရ  

ဗ အ ်ုလာ ကက်စြဲလ် (Viola Kessel)၊ ကာားလ ်ု ို့စ် ရကာတက်စ် (Carlos Cortés) 


