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ေ ၾကျငာသည့္ ရၾည္စြဲ    ။ ။ န ိုဝျညဘင  ၁၈ ရၾည ၂၀၁၉ 
ေလ  ွ်ာကလလွ်  ပကတ္ကည ာက  ။ ။ ဒဇီျညဘင ၁၈  ာက ၂၀၁၉ 
ေ  ျဖ တ္ကည ရၾည္စြဲ   ။ ။ ဇနကနဝါ ီလ ၆-၁၈  ာက ၂၀၂၀ 
တၾညေရငၾည္စျည့္ရရရ ာသူ ေ ၾကျငာသည့္ရၾည ။ ။ ဇနညနဝါရီလ ၂၂ ရၾည ၂၀၂၀ (အပတည္ဥည ၂၁ ႏွရျည့္ ၂၂) 
ာျညတနညးအပတည္ဥည (၂၁)   ။ ။ ရၾညေပါျညး ၆၀ (တပကလ တ  ေတလ ၂၀၂၀) 
ာျညတနညးအပတည္ဥည (၂၂)   ။ ။ ရၾညေပါျညး ၆၀ (ေတလ တ  ဇူလဖ ငကလ ၂၀၂၀) 
 
 
 
 

၁. ေ  ျဖ တ္ကည အခ  နကဇယွ်ား 
 
ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငးၾ ို ေၾ္ငျညး ႏွရျည့္ ေဒာတစျညး ၾစနညယၾညာ္ငး၏ တင၀နညရရ ာသူာ္ငးာရ ေနနရၾညႏွရျည့္ ေနရငာ္ငး ၾ ို 
အေ ၾငျညးကပနညေပးပါာသည။ 
 

၂. စံသပကတ ပကခ ာကတ ွ်ား၊ အ ္ကအခ ငကား  ္ကညတ ီခ ာကတ ွ်ား် ငကည စီစစကခ ာကတ ွ်ား 
 
ေၾ္ငျညး၏ေရစး္္ယညေရးေၾငညာတီာ္ငးာရ ေလ  ္ငၾညလလငရရျညာ္ငးၾ ို ္ငေားပစြဲ္္ညေ းက္ျညး အ္ီအ ္ဥညကပီး ိုဆး ာရာင 
လရ္ျည္ီ္္ညေရစး္္ယည ာစငးပါာသည။ ၂၀၁၉၏ ေရစး္္ယညေရး ေၾငညာတီာသည ေၾ္ငျညး၏အ ၾဆေပး ပိုဂ   လညာ္ငး 
ႏွရျည့္ ေၾ္ငျညး၀နည ာညးာ္ငးာရ ဖစြဲ႕္သညး ငးာသည့္ေၾငညာတီကဖ္ညာသည။  
 
စံသပကတ ပကခ ာကတ ွ်ား 
 
ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငးာသည ရရာညးကပသညနယညအတစျညးေန  ိုျည ၾောင တ ိုျညးရျညးာငး လသူျယညာ္ငးကဖ္ညကပီး ရပညညရစငအာ ဖငကား  
အဝို ျညးႏွရျည့္ အဖစြဲ႕အ္သညးတ္ည္ို္ိုတ  ပသူးေပါျညးပါ၀ျညလသူပညရရငးေနာသူနသူ၊ ဒီာ ိုၾေရ္ီ ၾ္ျည့္္ဥညာမာ္ငးႏွရျည့္ လသူ႕အ္စျည့္အေရး ာ္
ာ္ငး၏ ပသငရပညာ္ငးၾို  ပို ာို ေၾငျညးာစနည္စငာ ရရ ၾစ္ာညးၾ္ျညလိုို ္ျည္တညရရ ာသူာ္ငးၾို  ေရစး္္ယညာစငးပါာသည။ ာသ
ာသညာသည.တ ိုျညးရျညးာငးနသူ၊ဘငာငနသူ၊ပသငအရသညအ္္ျညးရရ ာသူၾိုို  ာ  ို ၾ္ငးနသူ၊ာ ာေရစး ာျ
ာျညတနညးအငးေလရ္ငၾည ငးန ိုျညပါ ာသည။  
 
အ ္ကအခ ငကား  ္ကညတ ီခ ာကတ ွ်ား 
 

• ရရာညးကပသညတစျညးောစးဖစငးာသူ (ာ ို႕ာဟိုတည) ရရာညးကပသညအတစျညး အေက္္္ေန  ိုျည္ြဲ့္ဖသူးာသူ။ 
• အာၾည ၁၈ - ၂၆ ႏွရ္ည  ၾငးရရ ာသူ 

(အာၾညလ ာညလသည သည့္ာစျညး ငးောင ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငး ေတစ႕ရရ ပါၾ ေၾ္ငျညးာငးေရစး္္ယညေရးေၾင
ၾငညာတီာရ   ိုေလရ္ငၾညလလငရရျည အွ်ား ပယညဖ္ၾညပ ိုျည္စျည့္ရရ ာသည။)   

• ဇစြဲနသူ၊ လဆို ႔လနသူ၊ ၀ ရ ယရရ ကပီး တ ိုးတၾညလ ို္ တညရရ ာသူနသူ၊ ာ ာ ၾ ိုယညၾ ိုပ္  းေ ငျညလ ို္ တညရရ ာသူနသူ၊ ကပတညာငးောင္ဆယသူ္္ၾညရရ ာသူ။ 

ရရာညးကပသညတ ိုျညးရျညးာငးာ္ငးေၾ္ငျညး ာရ လသူာရ တသူသာီ   ာသူာျညတနညး အပတည္ဥည 
(၂၁) ႏွရျည့္ (၂၂) အ ၾ ာညေကာငၾည ာျညတနညးာငးာ္ငးေ္ေယသူက္ျညး  
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• ေရစး္္ယညရငတစျညလသညး လသူာသူေရးလိုပညျနညးာ္ငးတစျည ္ တညပါ၀ျည္ငးာသူႏွရျည့္ တၾည ၾစလသူပညရရငးာသူ တ္ညဦးကဖ္ညေ ၾငျညးနသူ၊ 
ာျညတနညးတၾညေရငၾည္စျည့္ အ  ိုကပ ေ ငၾည္ဆ္ငအတစျညးတစျည လသူာရ အာ ိုျညးအ၀နညး ေ္ါျညးေ ငျညတ္ညဦးဦးာရ 
ာရနညၾနညေ ၾငျညးေ ငၾည္ဆ္္ၾည အကပသည့္အ္ိုဆနသူ၊ ာ ္ ျညဘငာငႏွရျည့္ အဂ
အဂၤလ ပညဘငာင ္ၾငးကဖျည့္ ေရးေကဖနသူ၊ အျညတင္္ားာရ  စၾညေပေလငောင 
အေ ၾငျညးအရငာ္ငး အေပေတစျညလသညး ာသူတသညပါာသည။ 

 
စီစစကခ ာကတ ွ်ား 
 
ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငး၏ ာျညတနညး  ိုျညရင အ္္ၾညအလၾညာ္ငး် ငကည ေရစး္္ယညာရ ာ္ငးအေ ၾငျညး 
ပ ိုာ ိုာ ရရ နငးလသညႏွ ိုျညရနညအတစၾည  ၾ  တျညရရျညးလျညး္္ၾညာ္ငး ႏွရျည့္ ္ငေားပစြဲပိုဆ္ ဆာ္ငးၾ ို ၁ - ၂  
ရၾည ၾင ကပ လိုပညာစငးာသညကဖ္ညာသည။  

• ာျညတနညး  ိုျညရင  ၾ  တျညရရျညးလျညး္္ၾညာ္ငး ႏွရျည့္ ကပသည့္္ိုဆောင  ေလရ္ငၾညလလင 
ကဖ္ညေ္ရနည( ၾ  တျညရရျညးလျညး္္ၾညာ္ငး ကပ လိုပညာသည့္ရၾညတစျည ဤာျညတနညးာသည ာ ာ ၏ ရသညာရနညး္္ၾညာ္ငးႏွရျည့္ 
ၾ ိုၾညသီာသူ ာရရ ပါၾ ႏွရ တည စၾညႏွ ိုျညပါာသည။) 

• စွ်ေတား ပြဲ 
• အငကပွ်ဗ  ား 

 
ာရတည္ ္ၾည။ ။ ေလ  ွ်ာကလလွ်  ငကတ ွ်ား၏ စွ်ေတား ပြဲလွ်ေ  ျဖ  နကေသွ် ခ ီားစ  ပက် ငကည ျာကစ ကသ္ကည 
အသဖံားစ  ပကတ ွ်ားာဖ  သငကပနကားော ွ်ငကားတ  ထဖဖပကေ ားတ္ကတမဖဖပက ါ။ ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငးေဖငညကပ္ြဲ့္ာသည့္ 
ေကဖ  ိုာသည့္ေနရငတစျည ေနရငေကပငျညးလြဲက္ျညးကပ လိုပညာသည ို ပါၾ ေၾ္ငျညးၾို  ၁ ပတညအ ၾ  အ ာ ေပး အေ
အေ ၾငျညး ၾငးရာသည။  
 
တွ်ပ ာွ်၊ စွ်ေတား ပြဲစစကတ္ကညန္ကားလတကားတ ွ်ား် ငကည အငကပွ်ဗ  ား 
 
္ငေားပစြဲၾ ို ာနၾညပ ိုျညး ႏွရျည့္ ေနနလသညပ ိုျညးတစျည ၾ္ျညးပာစငးာသညကဖ္ညကပီး ေန႕လသည္ငၾ ို ေၾ္ငျညးာရေၾေစးောစး ပါာ သည။ ေရ
ေရးေကဖ ကပီး ိုဆးာသည့္အ္္ နညတစျည အျညတင္္ားေကဖ ို ရနညအတစၾည အ္္ နည ္္ နညး ငးေပးပါာသည။ 
 

၁. ာ ္ျညဘငာင္ၾငး ္င္ီ္ငၾိုဆး     (၄၅ ာ န္ည) 
၂. အဂၤလ  ကလဖ  နွ်ားေထွ်ငက ခငကား     (၂၀ တ နစက) 
၃. အဂၤလ ပည ာဒၵါ ႏွရျည့္ အာိုဆးကပ ပိုဆာ္ငး      (၄၅ ာ န္ည) 
၄. ာ ္ျညဘငာင္ၾငး အျညတင္္ား     (၁၀ ာ န္ည) 
၅. အဂၤလ  ကဘွ်သွ်စာွ်ား အငကပွ်ဗ  ား    (၂၀ တ နစက) 
 

 

၃. သငကပနကား၏ တွ်ပ ာွ်၊ သငကၾာွ်ား ဖံန္ကားလတကားတ ွ်ား် ငကည ေတ  ွ်ကတ နကားခ ာကတ ွ်ား 
ာျညတနညးပ ို႕္္ာရ ္န္ညာသည ာျညတနညးာငး္ဟ ိုကပ ္န္ညကဖ္ညကပီး ေၾ္ငျညးာသူေၾ္ငျညးာငးာ္ငး၏ 
ပါ၀ျည ေ စးေႏွစးာရ ာျည ၾငးာသူအေပေတ္ ိုၾညာတညာတည ရရ ေ္ရနည 
အ သူးအေလး ငး ောရ္ငညာရနညး ငးပါာသည။ ေၾ္ငျညးာသူ/ာငးာ္ငး ၏ ္စာညးေ ငျညရသညတ ိုးတၾညာသူရရ ေ္ရနည ေၾ္ငျညးာသူ/ 
ာငးာ္ငး၏အတနညးအတစျညး ပသူးေပါျညးပါ၀ျညာရ ၾ ိုလသညး္ီ္္ညာစငးာသည။ ေၾ္ငျညးာငး/ာသူ တ္ညဦး တ္ညေယငၾည္္ျညး 
္ီအတစၾည  ပံ႕    ားတ ိုးတၾညာမရရ ေ္ရနညအတစၾည ေစညေစညစ ကစ ကေထွ်ာက ံညေပးာသည။ 
ေၾ္ငျညးာသူ/ာငးာ္ငး ာ ာ အရသညအ္္ျညးၾ ို ာရီ္ ိုု သငကခနကားစွ်တ ွ်ားာ ဖ ေလညလွ်  ီား အောွ်ငကားျံဖား ပပကစပတကားေအွ်ငက 
ၾာ  ားစွ်ားအွ်ားထဖပကု အတနညးာ၀ျညာီာရီ ၾ  တျည   ငကျငကထွ်ား  နကအပပာက ာ္ငး္စငောရ္ငညလျည့္ ငးပါာသည။  အတနညး ြဲတစျည 
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ာငာၾ အတနညးကပျညပတစျညလသညး ာ ာ နငးာလသညောင အေ ၾငျညးအရငာ္ငး ာျည္နညး္ငာ္ငးၾ ို  
 ရငနသူ၊ ရငာတ ွ်ားထံပပငက ေားကာနညးရနညတို ၾညတစနညးေ ၾငျညးႏွရျည့္ ာ ာ ာသူျယည္္ျညးာ္ငးအငး ၾသူသီေဖးာ ေပး ၾရနည 
အတစၾညလြဲ တ ိုၾညတစနညးလ ိုာသည။  
သငကခနကားစွ်တ ွ်ားာဖ  ော ွ်ငကားျ ွ်/တ တ ွ်ား  ်ငကညပာပ ော ွ်ငကားတ အပနကားတ ွ်ား၊   ငက တ  ္ွ်  ငကတ ွ်ား၊ ော
ော ွ်ငကား၏ ေတ ွ်ကတ နကားခ ာကတ ွ်ား  ်ငကည ာဖ ာက္ီေသွ် ေလညလွ်ေ ားခ ီားစရကတ ွ်ား  ငကည သငကၾာွ်ားသပွ်ားတ္က။ 
 
သငကပနကား တွ်ပ ာွ် 
 

1.  ပြဲ႕စ္ကား ဖံအေ ခခရံ ေပ၊  ာကပ ယကစနစက၊  င တကားခ တကားေ ားလတကားစရက (Constitutions & Federalism / Peace 
Seeking) 

2. ေ   ္ကပ္ကပံည ပံ႕    ားေ ား  ်ငကည ေ တယွ်အသဖံားခ တူ (Sustainable development & Land Use) 
3. စ္ကား ဖံား်ုံးႏ ားေျွ်က နက တီပီယွ် (Media for Advocacy)   
4. ာဖ ယက ဖ ငကအခပငကညအေ ား၊ လပပကလ ကေ ား၊ လဖံ ခ ံေ ား (Privacy, Freedom, Security) 
5.  ္ွ်ေ ားေ ေလစီ၊ ျ ွ်/တ သငကပနကား (Education Policy / Teacher Training)  
6. ရပညရစငလသူ ိုစ္ကား ဖံားလ ံ  ေျွ်ကတူတ ွ်ား (Community Mobilization) 

 
 

၄. ေၾာ ငွ်ခ ာကတ ွ်ား် ငကည လဖ ကငနကားေျွ်ငကပွ်တ ွ်ား 
 
ာျညတနညးတၾညေရငၾည္စျည့္ရရရ ာသည့္ ေလရ္ငၾညလလငရရျညာ္ငးၾ ို ဇနညနဝါရလီရလီ ၂၂ ရၾညေနန ၂၀၂၀  ၾည  ေနငၾညာ 
ၾ္ေ္ပြဲ ေၾ္ငျညးာရတ ိုၾညရ ိုၾည  ၾညာစယညအေ ၾငျညး  ၾငးာသညကဖ္ညကပီး ာစငးလငေရး အ္ီအ္ဥညၾ ို ေၾ္ငျညးာရ္ီ္ ဥညေပး 
ာသညကဖ္ညာသည။  
 

၅. ေလ  ွ်ာကလလွ် ဖံစံ 
 

• ေလ  ွ်ာကလလွ် ဖံစံာဖ  ော ွ်ငကား၏ website (www.sssny.org) သဖ ႔တမဖပက Facebook စွ်တ ာက် ွ် 
အငကပွ်နာကေ ေတ  ာူားယူ ဖ် ငကသ္က။ 

•   ္ကည  ီားေသွ်ေလ  ွ်ာကလလွ် ် ငကည အပူေထွ်ာကခံစွ် ါ  ူားပပြဲ  ီား ေ ွ်က  ထွ်ားေသွ်လ  ကစွ်အပဖ ငကား ဒဇီျညဘင ၁၈ 
 ာက ၂၀၁၉ ပပငကေနွ်ာကျဖံား ေ ား ဖ ႔ နက 
 

 
 

Email: sjep@sssny.org Facebook: m.me/957755787607935 Line: sssnyoffical 

http://www.sssny.org/
http://www.sssny.org/

