ညႇဥး္ ီပ္း ီ
မ ္ ွိ္ စ
္ က္ခံရးွိမာ် ွိ္ညု ကရွိ္ီ္ထ စးာပံီည္ံီည္ျ္ျ
မ် စ
္ ရ ပဆိုင္ရာေန႔
၂၀၁၉ာ ်

္္ ာ ပ
ဇ ္
္ ္ာ၂၂ာစွိ္

ညႇဥး္ ီပ္း ီ
မ ္ ွိ္ခခ
္ ံရးခာပကွိ္စ္ျ္ွိံပ္စ က
္ ခ
္ ံရးပမဇွိာ္ ပကဇ္ျွိ
္ း္ ံီရ္ျ္းခ္ျ္ျ
မ် စ
္ ရာမစရးခရမခ္ာ
္်ီ္ျ
္ ပ္း ဥ္ာာပ ွိရ္ျ္ပကည္

ရ္ ျရ္ျ္ံ ္ျ္းကည္ာ္ုခွိ
မ်
စ ု ္ျထ္ာစ္ျမခး္ ံခ္း စးမည္ ျရွိ္ခပ
္ မဇွိာ္
ပဓမွိွိံကညထ္ာ္်ီ္ျ
္ ပ္းာံ

ပခံမ်ဳးကခုးခံရးပ ႕ဇြဲ ံ်ဳီ္ာ (ံခပ္ခရ မ်္ျ္္ျ္္ာံာ(WLB)္ာ
ဝမခ်မတမပခံမ်ဳးကခုးပ ႕ဇြဲ ာ(VWO)ာ

က
္ ည္သည္။

မ်္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရးာွိ္ညု

ရ္ျထ္ စရွိ္ စးပက္ျ္းာ(AAPP)္ာ

္ျထ္ာပရစမစရးခံမခ္ ္ျထ္ာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ္ျ
ဇ ္ပ
ထ
စးျမ်္ျ္စရပ ႕ဇြဲ ာ(AJAR)

မမ်ဆိုင္ရာေန႔ခာ ီ္း ီ ္ျ္းစီုးာာ

ညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရးာပျ်္းကမ္စပ္ ္ျထ္ာပကွိ္စ္ျ္ကပ္္ဇမ္ ံခရွိ္္ရက္ခံရးပမဇွိ္ာ အ ားလားလႊခ္းစ ္်ဳာပ်မ္ျ္ ကရာ
မစရးခံမ စး္်ီ္္ျပ္းခံရးာ္်ီ္ ျရ္ျ္စပ္ာ မရ္ျ္းျမ်ပါကည္သည္။
ံခပ္ခရပမ္ျ
် ္္ျ္မဇ္ျ္ာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရးွိမ်ာနိငတငံေ

တအ ္ ပိငတင္ ားွိာ ပမမမ္မဇ္ျ္ကရခွိာ ္ွိ္စမွိရ္မဇ္ျ္ီ္ျ္ာ

ွိံ္ျထ္က်္း္ံွိ္စမကည္သည္။ ာ ပက္းကံ ္ျထ္ ီဋမီွိၡခံရးံ

္ီဇရး ပ ကရာမမ်္ျ္းစ္ျ္းကရး ္ကခံရးမဇ္ျ္ာႀကဳေံေ

ကည္သည္။

ပ္းခံရး ္ျထ္ာ

ညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရးွိမ်ာာကမပ္းကမခ္း စး

ပ ံွိ္ပ္ွိ္စစမစပ္ ္ျထ္ာပမ္ျ္းပ ွိီ္ၾပ္ ္ာကဇွိ္ျမ်

တြ႕ ပရဆဲာ ံ

္ ွိရ စးခံရးမဇ္ျ္ာပက်္းံီ်ဳ္ံွိ္စမစီုးာ

္ာ

ကမ္ျ္း

စပ္ာပက်္းျပဳေကည္ွိာ ခ ွိရ ဏ မဇ႕စမစကည္သည္။ာ စဇရကရး

ခံရးပရး မမ်္ျ္းစ္ျ္းကရး္ွိ္ပွိ္ွိမ်္ျ္ာပ ဇ႕ြဲ ပ ည္းခံရး္ာခမစရးပက္ျ္းပ ဆိုင္ရာေန႔ခ
ဇြဲ ံရး ္ျ္ထ ာ ီမ္ကွိ္ကည္ဟ်ာ က္ကယ ္ျ္ထ ာ
ံခပ္ခရထမီ္ခ မရ္ခ ခ ွိရ ဏ ခ္းျုးစီုးာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရး ွိံ း္ဇပ္သညတ။ ထိ႔အျပငတ အင္ဳေိားသငားီးႏွင့္တ ကံေလား
သူငယတင္ ားအ ား

လိငတပိငတားဆိငတရ ပ ွိခ္း ွိ္ခ္ခံရးာွိံ း္ဇပ္ ပကည္ွိ်မ

ယ ပဆိုင္ရာေန႔ ံမပ္ကမ မဇ႕ံခ္ျ္စီ ကည္သည္။ာက်မ႕ ကရ္

ညႇဥး္ ီပ္း မီ္ ွိ္ ္စက္ခံရး ္ျ္ထ ္မ္္ျ္ီ်မ္ျ္းျ်မ္ျ္စရ ပ ွိခ္း ွိ္ခ္ ္စက္ခံရးပမဇွိ္္ည္း ခည္ကည္ထမရၾပ္ယ္ခ္ မရၾပ္ ္
ခ္ခာခစမကည္ွိ်မ္ည္း ကမစမစီ ကည္သည္။ ညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ်ခံရးကိ မရးျုးွိရွိဇယ္စပ္ပ္ျ္ထ လိငတပိငတားဆိငတရ ာပ ွိခ္း ွိ္
ခ္ ွိံ း္ဇပ္က္ွိ်မ ပံီ ္ ီးပ စးယ္စပ္ာပ မ်းစရမရၾပ္ာံ
ထိ႔အျပငတ္ျငနတင နိငတငရွိ
ံမ်ဳး

အ ဏ ပိငတင္ ားကည္ာ

က
္ ည္သည္။

ညႇဥ္းီခ္း မီ္ ွိ္ခ္ာွိံ း္ဇပ္ ္စက္ခံရး ္ျထ္ာပံ ရး္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စး ာာ

ရွိ္ခ္ခံရးွိမ်ာ ္ ရးစက္ခံရးပမဇွိ္ာ ္ျ
ဇ ထ္ဟ ံီရျမ် ကရာမွိ္ ွိဇ္္ီ္စရးက္ခံရးွိမ်ား်ဏ္ကမွိၡရာညမ်ဳး ဇခ္း

ခ္ ာာ

ီ်္္ခခံရးာ ပက်္းံီ်ဳဳာစ ခ
မ ္း ံ ရွိ္ံ ္ျ္း ္ျထ္ာပံီ ္ ီးံ ္ျ္းခံရးံီ်ဳ္်ီ္္ံွိ္စမကည္သည္။ ာ ာ မစရးခံမခ္စစမ စးာ္်ီ္ ျရ္ျ္ာ
ီးစခညထ္ပ ရးာမွိ္ ွိဇ္္ီ္စရးက္ခံရး ္ျထ္ာာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခခ
္ ံရးခာပကွိ္စ္ျ္ွိံပ္က္ခံရးပ ီ္ာ မ မီ္ကညထ္ာဦ ္ ာ
ခံရး ္ျထ္ာီံွိ္ယဇ္ျ္း ပ ကရာမစရး စး ပ ္ခံရးံ ္ျ္ထာ မပမီ္ ပကည္သည္။ာက္ ားလနတသူင္ ားကိာ
ွိ္ျ္း္ဇမ္ ပခ္ပ ဥ္ပ္ရာျွိ္္ွိ္ံ
ံခပ္ခရပမ္ျ
် ္္ျ္ပမဇ္ျ္းာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စး ံမ်ဳး
်မ္ျ္္ျ္မွိရာ္်ီ္္ျပ္း ဥ္ခံရးပံ

္ ပၚံေနျပား လ
ရွိ္ခ္ခံရးွိမ်

တၿငိငတားခငတ့္ကိလညတား ဆကတလကတံေပားံေနဆဲ္ျ  ျတသညတ။
်္ ခ္း ံ စ္ျ္းစပ္ာစည္စဇယ္ ံွိ္ံ ္ျထ္ာခ ွိရ ကးခုွိရ္ခ ဳ ာာ

္ာ ီ္ ီ ွိ္္ရ ကရာံခပ္ခရပမ်္ျ္္ျ္ျမ်္ျ္စရာပမ္ျ
် ္္ျ္မွိရပ ံွိ္ပ္ွိ္စရ

ခ ္စ္ျ္ာ (FFM)္ာ ံခပ္ခရပမ်္ျ္ျ
္ ္ျမ်္ျ္စရာ္ဇမ္္ီ္ ကရာ ်မ္ျ္္ျ္မွိရ ်္ ခ္း
စရ ၾမ္ခ္မစရး႐ုံး်္းာ (ICC)

ရာ

ပံီ ္ ီးပ စးယ္ ္ံ ္ျ္းာခာ

ဇ စးာာ

္ ျး စးာယ ဆစရးာ(IIMM)ာ ္ျထ္ာပမ်္ျ္္ျ္မွိရာ

ျရ္ျ္စဇွိ္ ံွိ္ခံရးကည္ာပံီ ္ ီး ္စံ ္ျ္းခာွိ္ျ္း္ဇမ္ ပခ္ာပ ဥ္ပ္ရခံရးွိမ် ာာ

စီ္မပဆိုင္ရာေန႔္ စး ္ျထ္ာညႇဥ္းီခ္း မီ္ ွိ္ ္စက္ခံရး၏ာမစရးခံမခ္စစမ စးအံေပၚ ပရးမွိ္ ဇယ္စရာမမ်းမွိ္ခ္ခံရးာံ

္ကည္ဟ်

ခမခမမမ်ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ႕ြဲ ခံရးပရး္်္းာ္ွိ္ ္ကရးီ ကည္သည္။
ာ
ကမ်ဆိုင္ရာေန႔ ကရ္မစရးခံမခ္ျမ်ကည္ခရာွိံ း္ဇပ္က္ခံရးွိမ်ာမ စရး ဇြဲျမ်ာပံီ ္ ီး႐ုံး်္ကွိ္ကွိ္ခံကရာခဟ်မ္ီ သည္။ ာ ညႇဥ္းီပ္း
မီ္ ွိ္ခ္ာွိံ း္ဇပ္ ္စက္ခံရးပမဇွိ္ပခပ္မစရးာ
ပညုခံရး ီးပီ္ စး္ာွိံ း္ဇပ္ခ္ခံရးကီ္ခ္ာခံ

္ီဇရး

ရ္က်မ္ စး္ာံီပ္္ည္ွိ် ရးခ္ ္ျထ္ာံီပ္္ည္က္ ကရ္ျ္ စးပွိ္ ာ
စပ္ ပရခ ္စပ္ပမဇွိ္ာ ္မ်ပီ္ ကရာာ ံီ်ဳံီ္ျ္ ံီရ္ျ္း္ြဲ စး ာ

1

္်ီ္္ျပ္းခံရးာီ ၾ္ျ္ ကရပ္အရ ီ ္ျ္း ်္ခာ ံည္းွိီ္ကညထ္ာခ္

ရ္ျ္မ ံ်

္ ကရာပကဇ္ျ္ွိ္းာ ံီရ္ျ္း စးျမ်္ျ္စရမစရးာ

ခံမခ္္်ီ္္ျပ္း ဥ္ာ(Transitional Justice) ္မ်ပီ္ီ ကည္သည္။ာ ကမ်ပကဇ္ျ္ွိ္း ံီရ္ျ္း စးျမ်္ျ္စရာမစရးခံမခ္ာခ္

ရ္ျ္

ကည္ာ ပံီည္ံီည္ျမ်္ျ္စရာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စးဦ ္ပမဇ္ျ္းစမာညႇဥး္ ီပ္းာပမီ္ ွိ္ခ္ခံရးခာပကွိ္စ္ျ္ွိံပ္စ ္က္ာခံရးရ
ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စးခံရးွိမ်(ပခပ္မစရး္ မစရးခံမခ္္ာွိ် ရးခ္စစမ ဇ္ျထ္ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စးခံရး ္ျထ္ာကီ္ခ္ခံ
ဟီ္

ာ

ီ
္ ဇရး စး္ာာ ာ ီ္္ဇ္ျ္က္ျ္ ာ

ီ ကည္သည္။

ံခပ္ခရ မ်္ျ္္ျ္ပ မ်းစ ္ျထ္

်မ္ျ္္ျ္မွိရပကမ်္ျ္းပၾမ်္ျ္းပ ပံ ္ျထ္ာညႇဥ္းီပ္္း မီ္ ွိ္ခ္ာွိံ း္ဇပ္ ္စက္ခံရးရာာပ ဇ္ျထ္ပ စးွိမ်ာ ာ

ွိရွိဇယ္စပ္ ္ျထ္ာ့မမ်ဆိုင္ရာေန႔ပ ီ္ွိံ း္ဇပ္ ြဲထကညထ္ာစရ ၾမ္ခ္ခံရးပမဇွိ္က္ျထ္ ္ံရ္ ကရာွိ် ရးခ္ အကူအညင္ ား ီားစပ္ာ
မရၾပ္စမီ ကည္သည္။ာွိ် ရးခ္ခံရးပံီ္ျ္ာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ာွိံ း္ဇပ္ ္စက္ခံရးပမဇွိ္ာပ စး ီ္ ွိရးွိရ္ ာ ကရွိ္ီ္ထ
ခ္ခံရး္ာ ့မမ်ဆိုင္ရာေန႔ပ ီ္ာ ခရးယဇ္ျ္း ဇရွိံ း္ဇပ္ ြဲထခ္ခံရးပမဇွိ္ ပကမပခမ္ံီ်ဳံ ္ျ္း ္ျထ္ာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရး ကီ္ခ္ခံ

္

ီဇရးစပ္ာပမဇွိ္ာပွိရပွိဇယ္ခံရးာ ီးစခည္သည္။
ျခပ္ခရပ မ်းစပရးာ
•

္ွိ္ပွိ္ွိမ်္ျ္ာီဋမီွိၡွိမ်ာစီ္မပဆိုင္ရာေန႔္စပ္သည္။

•

ပစီ္ကရးံီည္က္ခံရးာခံရးပ ီ္ာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စး ံမ်ဳး

ရွိ္ခ္္ာညႇဥး္ ီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ ္ျ္ထာ္မ္ျ္ီမ်္ျ္းျမ်္ျ္စရ ာ

ပ ွိခ္း ွိ္ခ္ာွိံ း္ဇပ္က္ခံရးွိမ်ာပ မ်းစခာကမ စရွိ္ ဇရာပ စးယ္ ျရ္ျ္စဇွိ္ ီးစပ္သည္။
•

ပမ်္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရးပရး္်္းွိမ်ာု ္ျ
ဇ ္း ံွိ္ခစမာ္အမ္ ီးစပ္ ္ျ္ထာ

•

ညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ာျပဆိုင္ရာေန႔္ွိံ္ျ္ စးာွိ်္ကခးက ရ ံ်ဳီ္ာ(UNCAT) ပရးာ္ွိ္ခမ္ စးကမ်းာပမည္ံီ်ဳစပ္ ္ျထ္ ာ
ဦ ္ပံ

•

္ာာံီပရပ္း ျရ္ျ္စွိ
ဇ ္စပ္သည္။

ံခပ္ခရီးႏ္ျ
ိ ္္ျ္ပမဇ္ျ္းာညႇဥ္းီပ္း မီ္ ွိ္ခ္ခံရး ္ျထ္ပံ ရး္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စးာ ံမ်ဳး

ရွိ္ခ္ခံရးွိမ်ာာ ံ စ္ျ္းစပ္ ာ

ပမဇွိ္ာ ခ ွိရ ကးခုွိမည္ ကရ္ျ္ ြဲထ ကရာပံီည္ံီည္ျမ်္ျစ
္ ရာမရၾပ္ယ္မရၾပ္ ္ခ္ာယ ဆစရးခံရး ္ျထ္ာ
ီ္း ီ ္ျ္း ျရ္ျ္စဇွိ္စပ္သည္။
•

ညႇဥားတ ပနတားီးႏွိပတ ျကတငူ က္ဳေားလနတခရသူင္ ားီးႏွင့္တ အျခ ားနညတားျ ငတ့္ လူ႔အခငတ့္အံေရားခ္ဳေိားံေ

ကတခရသူင္ ားအ

အ ျိားရအံေနျ ငတ့္္ျပနတလညတထူံေထ ငတံေရားအ ျအ ျဥတင္ ားကိ္ံေရားဆဲအံေက ငတားအထညတံေ
•

အသငတကူားံေျပ ငတားံေရားက လ

ရ ားငွ္

အျခ ားနညတားျ ငတ့္ လူ႔အခငတ့္အံေရားခ္ဳေိားံေ
သငားင္ ားီးႏွငတ့္ ကံေလားသူင္ ားအ
္ံေ

တ လပတံေဆ ငတရနတ ငိငိ

ံေရားလပတံေဆ ငတရ

ကတ

တရနတ။

ငတ ညႇဥားတ ပနတားနွိပတ ျကတငူက္ ားလနတခရသူင္ ားား၊

ကတင္ခရသူင္ ားီးႏွငတ့္ လိငတပိငတားဆိငတရ အအကငတား ကတခရသညတ့္ အင္ဳေိား

ကတ အငွနတ

ိ႔အ ႔အ
ဲ ားလားငွ္ံေ

ရ ားရရွိရနတ အ ျိားရအံေနျ ငတ့္ ထညတ့္သငတားအံေက ငတအထညတ
ငတားဆိသညတ။

WLB, AAPP, VWOာ ္ျထ္ာAJAR
ျွိ္ကဇယ္စပ္
•

န ငတားငိ႔ငိ႔ ာ(WLB)္ာ၀၉ ၄၅၆ ၅၀၈ ၉၄၄

•

ဦး

•

ရ္ခမ်းာ(AAPP)္ာ၀၉ာ၇၉၅ာ၈၈၁ာ၀၁၂

္္ ္ျ္ခမခမ မ်္ျ္ာ(VWO)္ာ၀၉ာ၇၂၈ာ၇၇၂ာ၇၇၄

ပခံမ်ဳးကခုးခံရးပ ႕ဇြဲ ံ်ဳီာ္ (ံခပ္ခရပမ္ျ
် ္ျ
္ )္ ာ– (WLB)
ပခံမ်ဳးကခုးခံရးပ ႕ဇြဲ ံ်ဳီ္ာ (ံခပ္ခရပမ်္ျ္္ျ္္ ကည္ာ ံခပ္ခရပမ္ျ
် ္္ျ္ခာာ ပရွိ္ ္ကခမ်္ျ္း ွိရ္ျ္းာခမ္ွိဇြဲံီရးကညထ္ ာ ာ မမ်္ျ္းစ္ျ္းက္ ာ
ပခံမ်ဳးကခုးပ ႕ဇြဲ ပ ည္းာ(၁၁္ာ ဇြဲဆိုင္ရာေန႔ံ ္ျထ္ာာ ် ီ ္ျ္း ဆိုင္ရာေန႔ဇြဲ ည္းကရး ကရာပ ဆိုင္ရာေန႔ဇြဲ ံ်ဳီ္ံ

္ကည္သည္။ာWLB ွိမ်ာ ၁၉၉၉ာာ ်

(၉္ာာစွိ္ ပဆိုင္ရာေန႔မဇ္ျ္ာာာ ဇ႕ြဲ ည္းမည္ ကရ္ျ္ ြဲထကည္သည္။ာWLB သညတ ၿငိငတားခ္ငတား၍

ရ ားငွ္

္ံေရ္္တြ႕ရ္၍

ကတ

အင္ဳေိားသငားင္ ား

ဘဝအဆငတ့္အ

ျ  ျတသညတသ ငက္ျငနတင ီးႏိငတင

ငတ

နတား

ိား

ကတျငႇငတ့္င ားံေရားအ

ကတဒရယတဒငိကံေရ ျံေပၚထနတားံေရား

ား၊

္ာ္ု ္ျ္

ရ္ာ

ံေသ လူ႔ံေဘ ငတအ ႔ဲ အ ျညတားသိ႔

ႀကိဳေားပငတားံေဆ ငတရကတံေနသညတ့္

အ ဲ႔

ၿငိငတားခ္ငတားံေရားီးႏွင့္တ္ျပနတလညတသငတ့္ျင

တံေရား

2

လပတငနတားင္ ားကိ္ျငႇင့္တ

ငတီးႏိငတရနတအ

ကတ  ျငတားရညတျငႇငတ့္

ငတျခငတား ီးႏွငတ့္  ျညတားရားလ္႔ံေဆ တျခငတား နညတားလငတားင္ ားကိ အသားျပဳေ၍

လပတံေဆ ငတံေနံေသ အ ႔ခ
ဲ ္ဳေပတျ  ျတသညတ။ www.womenofburma.org

ပမ္ျ
် ္ျ
္ ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရးာွိ္ညု
မ်္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရးွိ္ညု
ကည္ထာပ

ရ္ျထ္ စရွိ္ စးပက္ျ္းာ(AAPP)
ရ္ျ္ထ စရွိ္ စးပက္ျ္းာ( ပ ပီုီု္ာ ကည္ာကမ်္ျ္း ်မ္ျ္္ျ္္ာ ခြဲ ျရွိ္စခမ်ဳ႕မဇ ္ျ္ ပ ံ ံီ်ဳာ

်မးစခဟ်မ္ ကရာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ

မ္ျ္မည္ ကရ္ျ္ ြဲထစီုး

ဇ္ျ္ထပ စးပ ဆိုင္ရာေန႔ပ
ဇြဲ
ည္းာမ ္ ်ံ

ပ ပီုီုပရး ၂၀၀၀ာ

်

္မဇ္ျ္ာ

မ်္ျ္ျ
္ ္ စးပွိံဥ္းကရး ဟရ္ျ္းခံရးံ ္ျ္ထာပက္ျ္းရာ္်ီ္္ျပ္း ဥ္ခံရးပရး ပ ွိရ္ျ္ပကည္

္်ီ္ွိမ်္ျ္ာ ျရ္ျ္စဇွိ္္ံွိ္စမီ ကည္သည္။ ၂၀၁၂ာ ်
စပ္ွိ်ပ္စခမ်ဳ႕ ္ျ္ထ

္ီ ကည္သည္။ ္

ခ တ ္းစခမ်ဳ႕ခံရးမဇ္ျ္

္ဇမာ္

္ ာာ

္ခာ မ္ျ္စီုးာ ခမခမမဆိုင္ရာေန႔မ် ပ ပီုီုရာစ်္း ခ
ဇြဲ ံရးပရး္ံခပ္ခရ ်မ္ျ္္ျ္ပမဇ္ျ္းစမ ာာ

မ္ျ္ ဇ္ျထ္
္
္ ြဲထီ ကည္သည္။ာံခပ္ခရ ်မ္ျ္္ျ္စမာ္ွိ္ွိံပ္ ္ျ
မ် ္ျ
္ ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရး
ံခရွိ္စပ္ပမဇွိ္ ္ျ္ထာကမ် ်မ္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရးာ္ဇမ္ ံခရွိ္္ရစီုး ပရွိ္

က္မ်မဆိုင္ရာေန႔ရ

ၾခံရးီမ်ခ်မ ွိရ္ျ္းခဇပ္္ရ

ံေ ျစပ္ ည္းစ်္း္္္ဆိုင္ရာေန႔ ျရ္

မမ်ွိ္မဇပ္း ံီရျ်မ ြဲထ္ာ ံီရျ်မ္ံွိ္စမီ ကည္သည္။ာခမခမမမဆိုင္ရာေန႔ခ
်

မ်္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရးခံရး ဇရ ္ျ္ထ ာာ

့မ်မဆိုင္ရာေန႔ရ ခမကရး ်ၾ္ျ္ခံရးပရး္ ကရွိ္ီ္ထွိ္ညု ီး ြဲထီ ကည္သည္။ ကမ်ဆိုင္ရာေန႔ပံီ္ျ္ာ ံခပ္ခရ မ်္ျ္္ျ္ပမဇ္ျ္း ခုမ္ျ္းာ ပကမ်္ျ္ာ ွိ ကရာ
မမ်္ျ္းစ္ျ္းကရး ီ ္ျ္း ္်မမ်ဆိုင္ရာေန႔ရ

်မ္ျ္္ျ္ကရး ္ျ္ထ မ်္ျ္္ျ္ စးပ ္ျ
ဇ ထပ
္
စးခံရးာ ံီည္ထၾ ဇရစစမ မ်္ျ္စပ္ပမဇွိ္ ႀွိမ်ဳး ရး ျရ္ျ္စဇွိ္ ာ

္ံွိ္စမီ ကည္သည္။ www.aappb.org
ၾမခမ
် ပ
တမ ခံမ်ဳးကခုးပ ႕ဇြဲ ပ ည္းာ(VWO)
ၾမခ်မတမပခံမ်ဳးကခုးပ ႕ဇြဲ ပ ည္းွိမ်ာ၂ ၀၀၉ာာ
ာံ

်

္မဇ္ျ္ာ မ

္စီုးာ္ဇမ္ ံခရွိ္ခ္ဟ်ာပဓမီဓ ယ္စကည္သည္။ာၾမခမ
် တမွိမ်ာ

ကည္ာ

္ျ္မည္ ကရ္ျ္ ြဲထကည္သည္။ာၾမခမ
် တမဟ္ကည္ခရာီ မ ွိရး္်္းာ

မပရထၾပ္ကခ္းာပခံမ်ဳးကခုးခံရးံ ္ျထ္ာ ႕ဇြဲ ည္းကရးကည္သည္။ာၾမခ်မတမာ

္္ခ္ စး္်ီ္္ျပ္းခံရး္ာ္္ကရး ံ္ျ္း ရပရ ကရွိ္ကရးကညထ္ာပွိ္ပညုခံရးာ ီး္ံွိ္စမစီုးာျ္ျ္းစြဲ ဇခ္းီ း ကရ ာာ

ခမကရး ်ခံရးစမာ ွိ ္းခံရးပမဇွိ္ာ ီညရ စးပ ကရွိ္ပီ္ထွိမ်္ည္းာ ု ဥ္ ျရ္ျ္စဇွိ္ ီး္ံွိ္စမကည္သည္။ာကမ်ဆိုင္ရာေန႔ ပံီ္ျ္ာ ာ
ပွိရပွိဇယ္ခြဲထက္ခံရးပမဇွိ္ာ

က် မကပံီ်ဳ္်ီ္ံ ္ျ္း္ာွိဇပ္စွိ္ာ ံမမ္ျွိ္ံ ္ျ္း္ာ၄္ျ္းမမ်ဆိုင္ရာေန႔ရာ ဇခ္း ျရ္ျ္စည္ာ ဇ္ဆိုင္ရာေန႔စ မ်ဳး ာာ

မမ်းမွိ္္ရစရခမျ္ျထ္က္ျထ္မ္ျထ္ ွိရ္ျ္းခဇပ္ကညထ္ာ္္ခ္ီမ္ၾပ္းွိံ္ျ္ာ ပ္မုး ီးပမ်္ျ္စပ္ာမမွိ
် ္စမ်ွိ္ ံမမ္ျွိ္္ံွိ္ာ
စမကညထ္ပံီ္ျ္ာ

ပခံမ်ဳးကခုးာ ပမ်္ျ္္ျ္ စးပွိံဥ္းကရး ဟရ္ျ္းခံရးပမဇွိ္ာ မမ္ဓရမ္ံခႇ္ျထ္မ္ျ္ စးပက္းပ ုပ ဥ္ခံရးာာ

ွိမ်္ည္းာ ု ဥ္ ျရ္ျ္စဇွိ္္ံွိ္စမကည္သည္။ာ
ပရစမစရးခရမခ္ ္ျထ္ာပ ္ျ
ဇ ္ပ
ထ
စးခံရးျမ္ျ
် စ
္ ရပ ႕ဇြဲ ာ(AJAR)
ပရစမစရးခံမခ္ ္ျထ္ာပ ္ျ
ဇ ္ပ
ထ
စးခံရးျမ်္ျ္စရပ ႕ဇြဲ ာ(AJAR) ကည္ာ ပ္ျ္္မ်ပုးစရးပမ်္ျ္္ျ္ာ းံွိရမရစခမ်ဳ႕မဇ္ျ္ာ ပ ံ
ာ ကရာ ္က္်္းျမ်္ျ္စရာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျထ္ပ စး္္ီ္စရးခ္ပ ႕ဇြဲ ံ

မ်ွိ္ာ

္ကည္သည္။ာAJAR ကည္ာပံီ ္ ီး ္စံ ္ျ္းခ ာာွိ္ျ္း္ဇမ္ ပခ္ွိမ် ာာ

ျပဆိုင္ရာေန႔္ွိံ္ျ္မမ်ွိ္ မ်ွိ္ ပကညထ္ာ ္ကမဇ္ျ္း ္ျထ္ာပမ်္ျ္္ျ္္်္းျမ်္ျ္စရ ပ ႕ဇြဲ ပ ည္းခံရးရ ာ ဇခ္း ျရ္ျ္စည္ွိမ် ာံခႇ္ျ္မ
ထ ္ျ္ ီး ်မ္ျ္စပ္္
ပရစံီ မ မမ္ ္ကမဇ္ျ္ာ္္ဆိုင္ရာေန႔ပ ဇ္ျ္ပ
ထ
စး ံမ်ဳး

ရွိ္ခ္ာပ ံခရွိ္ပခံရးရာခ္္ပ ွိရ္ျ္း ္ာာပစ္ျ္းပံခ ္ခံရးခာ

က္ျ္ ပ္း ရယ္စပ္ာျ ႏစမ စး္ာမရၾပ္ယ္ခ္မရၾပ္ ခ
္ ္စမ စး ္ျထ္ာမစရးခံမခ္စစမ စးမမ်ဆိုင္ရာေန႔ွိမ်ာပ ံ
္္ခ္

ၾမည္ ျရွိ္ပမ်္ျ္

ဳ
္

ယဥ္ ွိံး ကရ ာ

စပ္ပမဇွိ္ာံ ညထ္ျည္းီ္ထီမ်း ီးစပ္ာ ျရ္ျ္စဇွိ္္ရွိ္စမကည္သည္။ာwww.asia-ajar.org
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