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ဥေယျာဇ' 

ကမ%ာတစ၀်+မ်းလံ/းတငွ ် လ2မျိ5းေရးခွြဲခားမ;များ၊ =ိ/ငင်ြံခားသားများကိ/ မ/နး်တးီမ;များ၊ 

ဂျBးများကိ/ အာဃတထားြခငး်၊ မတွစ်လင ် မ/နး်တးီေရး=+င် ့ ခရစယ်ာန=်+ပ်ိကပ်ွေရးအပါအ၀င ်

သေဘာထား ေသးသမိ်သည်အ့ယ2အဆများ လ2ထ/အLကားတငွ ် တစဟ်/နထ်ိ/းြဖစေ်ပO 

လာသညက်ိ/ ေတွPရပါသည။် လ2မ;ကနွယ်က=်+င့ ်အြခားဆကသ်ယွေ်ရးပံ/စမံျားသည ်တစယ်2သန ်

သေဘာထားအတကွ ် လမ်းေLကာငး်များအေနြဖင့ ် အြမတထ်/တအ်သံ/းချြခငး် ခေံနရပါသည။် 

နာဇီလကသ်စ ် (neo-nazi)=+င် ့ လ2ြဖB\ကးီစိ/းေရးဆိ/ငရ်ာ လ;ပ်]+ားများ ြဖစပ်ာွးေနဆြဲဖစသ်ည။် 

လ2နညး်စ/ အ/ပ်စ/များ၊ ေ^_Pေြပာငး်လ/ပ်သားများ၊ ဒ/ကaသညမ်ျား၊ အမျိ5းသမီးများ=+င် ့

“အြခားအ/ပ်စ/”ဟ/ သတမ်+တခ်ရံသ2များကိ/ ဂ/ဏသ်ကိaာကငး်မဲေ့စeပီး ကဲရဲ့သ့မ/တL်ကြခငး်ြဖင် ့

လ2ထ/ဆ2ပ2အံ/fကလာကာ =ိ/ငင်ေံရးအကျိ5းအြမတ ် ရ]+ိရနအ်တကွလ်ညး် အများြပညသ်2 

ထ/တေ်ဖာ်ေဆးွေ=းွချကမ်ျားကိ/ လကန်ကသ်ဖွယ ်အသံ/းချြခငး်ခရံပါသည။်  

၎ငး်သည ် သးီြခားြဖစရ်ပ်တစခ်/ မဟ/တပ်ါ (သိ/ ့) လ2အ့ဖွဲPအစညး်၏ အဆယွအ်ပာွး]+ိ 

အနညး်စ/ေသာလ2တစခ်ျိ5 P မ+ ကျယေ်လာငေ်သာအသထံကွြ်ခငး်လညး် မဟ/တပ်ါ။ လစဘ်ရယ ်

ဒမီိ/ကေရစ=ီိ/ငင်မံျား=+င် ့ အာဏာ]+ငစ်နစမ်ျားတငွပ်ါ အမ/နး်တရားသည ် ေခတေ်ရစးီေLကာငး်သိ/ ့ 

ဦးတညလ်ျက]်+ိပါသည။်စသံတမ်+တခ်ျကတ်စခ်/စတီိ/ကစ်ားဖျကစ်းီခရံသည=်+င်အ့မj ကk=်/ပ်တိ/၏့ 

ဘံ/လ2သား မl5ိင ်အားနညး်လာပါသည။်  

အမ/နး်စကားသည ် ဒမီိ/ကေရစတီနဖိ်/းများ၊ ရပ်ရွာေအးချမ်းတညe်ငမိ်ေရး=+င် ့

ေအးချမ်းေရး အတကွ ် အ=mရယတ်စရ်ပ် ြဖစသ်ည။် မ2ဝါဒအရဆိ/လjင၊် က/လသမဂoအေနြဖင် ့

အမ/နး်စကားကိ/ အချိနတ်ိ/ငး်တငွ ် ရငဆ်ိ/ငေ်ြဖ]+ငး် ရပါမည။် =;တဆ်တိေ်နြခငး်ကိ/ တစယ်2သန ်

သေဘာထား၊ သေဘာထားေသးသမိ်ြခငး်=+င့ ် အမ/နး်တရားတိ/က့ိ/ လျစလ်ျB ;̂ ြခငး်ြဖစသ်ညဟ်/ 

သတမိ2ထား=ိ/ငရ်မည။် အေြခအေနတစရ်ပ်က အ]+ိနအ်ဟ/နြ်မင့က်ာ ေပOေပါကလ်ာeပီး 

ထခိိ/ကလ်ယွသ်2များက ထခိိ/ကခ်ရံသ2များ ြဖစသ်ာွးသည့တ်ိ/ငေ်အာင ် ထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ရန ်

ပျကက်ကွြ်ခငး်သညလ်ညး် အလားတ2လကaဏာြဖစေ်Lကာငး် ြပသေနြခငး် ြဖစ=်ိ/ငပ်ါသည။်    



 
 

 

အမ/နး်စကားမ+ ြဖစေ်ပOလာ=ိ/ငသ်ည့ ် အဆိ/းဆံ/းေသာ အကျိ5းဆကမ်ျားကိ/ 

ေ]+ာင]်+ားသည့ ် အေြခခလံ/ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ြပင ် အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်အားေြဖ]+ငး်ရန ်

အားထ/တြ်ခငး်များ သည ် ပဋပိကa=+င့ ် အLကမ်းဖကဝ်ါဒများကိ/ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ 

အမျိ5းသမီးများအေပO အLကမ်းဖကမ်;ကိ/ အဆံ/းသတြ်ခငး်၊ အြခား ြပငး်ထနေ်သာ 

လ2အ့ခငွ့အ်ေရးချိ5းေဖာကမ်;များကိ/ အဆံ/းသတြ်ခငး်=+င့ ် eငမိ်းချမ်းေသာ၊ လ2တိ/ငး်အကျံ5းဝင ်

ေသာ၊ တရားမjတေသာ လ2အ့သိ/ငး် အဝိ/ငး်ကိ/ ြမqင့တ်ငြ်ခငး်တိ/ ့ အပါအဝင ် က/လသမဂo၏ 

အစအီစrအသးီသးီ၌ တိ/းတကမ်;များကိ/ လညး် ပိ/၍နက်̂ ; ိငး်ေစပါမည။်  

အမ/နး်စကားများကိ/ ကိ/ငတ်ယွေ်ြဖ]+ငး်ြခငး်သည ် လတွလ်ပ်စာွေြပာဆိ/ခငွ့အ်ား 

ကန ့သ်တြ်ခငး် သိ/မ့ဟ/တ ် တားြမစြ်ခငး်ြဖစသ်ညဟ်/ မဆိ/လိ/ပါ။ ဆိ/လိ/သညမ်+ာ အမ/နး် 

စကားများကိ/  ခွြဲခားဆကဆ်မံ;၊ ရနလ်ိ/မ;=+င့ ် အLကမ်းဖကမ်; လ;ံPေဆာ်ြခငး်ဟ2သည့ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာ ဥပေဒများအရ တားြမစထ်ားေသာ အရာများကဲသ့ိ/ ့ ပိ/၍အ=mရာယမ်ျားေသာ 

ေြပာဆိ/ပံ/များ အြဖစ ်အ]+ိနြ်မqင့တ်ကေ်ြပာငး်လသဲာွးြခငး်မ+ ကာကယွရ်နြ်ဖစသ်ည။်  

က/လသမဂoသည ် အမ/နး်တရားအမျိ5းမျိ5းကိ/ ဆန်က့ျငရ်နအ်တကွ ် လ2အ့ခငွ်အ့ေရးကိ/ 

ကာကယွ ် ရန=်+င် ့ တရားဥပေဒစိ/းမိ/းေရးကိ/ ကျယြ်ပန်စ့ာွ လ/ပ်ေဆာင=်ိ/ငရ်နအ်တကွ ်

ကာလLကာ]+ညလ်;ပ်]+ားလာခဲသ့ည် ့ ရာဇ၀င]်+ိပါသည။် က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်၏ ဖွဲPစညး် 

ြဖစေ်ပOလာမ;သညပ်ငလ်jင ် ခါးသးီေသာအမ/နး်တရားများကိ/ ကန်က့ကွြ်ခငး် မ]+ိခဲရ့ာမ+ 

ေနာကဆ်ကတ်ွအဲကျိ5းဆကအ်ြဖစ ် ေပOေပါကလ်ာသည် ့ အမိ်မကဆ်ိ/းများကိ/ ကိ/ငတ်ယွ ်

ေြဖ]+ငး်ရန ်ြဖစသ်ည။်  

ယေန ့ ကk=်/ပ် စိ/းရိမ်မိသည်အ့တိ/ငး် နတဆ်ိ/းကိ/ တိ/ကခ်ိ/ကရ်နအ်တကွ ် အထ2း 

စိ/းရိမ်ရေသာ အခိ/ကအ်တန်သ့ိ/ ့ ထပ်မံေရာကလ်ာeပီြဖစသ်ည။် ထိ/ေ့Lကာင် ့ကk=်/ပ်၏ အ\ကးီတနး် 

အLကေံပး ပ/ဂoိ5လမ်ျားကိ/ မညသ်ိ/ရ့ငဆ်ိ/ငေ်ြဖ]+ငး်=ိ/ငမ်ညက်ိ/ ေလလ့ာရန ် ေတာငး်ဆိ/ခဲပ့ါသည။် 

ဤမဟာဗျBဟာ=+င့ ် လ/ပ်ငနး်အစအီစrသည ် က/လသမဂoအေနြဖင့ ် ကမ%ာတစဝ်နး်တငွ ်

ြဖစေ်ပOေနေသာ အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်များကိ/ အစိ/းရများ၊ အရပ်ဘကလ်2မ;အသိ/ငး်အဝိ/ငး်၊ 

ပ/ဂoလကိ ကlအြပင ် အြခား မိတဖ်ကမ်ျား=+င့ ် ပ2းေပါငး်ရငဆ်ိ/ငေ်ြဖ]+ငး်ရာတငွ ် ယငး်၏ 

ကျရာေနရာမ+ ပါဝငလ်/ပ်ေဆာင=်ိ/ငသ်ည့ ်ခိ/ငလ်ံ/ေသာနညး်လမ်းများကိ/ ေထာကြ်ပပါသည။်  



 
 

 

မသမိသာ စမိ့်ဝငက်2းစကပ်ျံP = +ံတ့တေ်သာ အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်ဆိ/သည့ ် ြဖစစ်rကိ/ 

ဆန ့က်ျငမ်ည့ ် ကမ%ာအ=+ံခ့/ခ=ံိ/ငစ်မွ်းအားကိ/ ပိ/မိ/ေကာငး်မနွေ်စြခငး်ြဖင့ ် လ2အ့ဖွဲPအစညး်၏ 

ေ=+ာင\်က5ိးများကိ/ ခိ/ငမ်ာေစeပီး လ2တိ/ငး်အတကွ ် သာလနွေ်ကာငး်မနွေ်သာ ကမ%ာတစခ်/ကိ/ 

ကk=်/ပ်တိ/ ့ ဖနတ်းီ=ိ/ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။်   

 

 

 

က*လသမဂ/ အေထေွထ ွအတငွး်ေရးမ8းချ:ပ် 

António Guterres 

 

၂ဝ၁၉ ခ*JKစ၊် ေမလ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

အမ*န်းစကားဆိ*သညမ်Kာ အဘယန်ညး်။ 

အမ/နး်စကား=+င့ ်စပ်လျrး၍ အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာ တရားဝငအ်ဓိပxာယဖ်ွင့ဆ်ိ/ချက ်တစစ်ံ/တစရ်ာ 

မ]+ိေသးပါ။ ထိ/အ့ြပင ်‘မ/နး်ဖွယြ်ဖစေ်သာ’ ဆိ/သည့ ်ေဝါဟာရဆိ/သညမ်+ာ မညသ်ညြ်ဖစေ်Lကာငး် 

သ /̂ပ်ေဖာ်ြပြခငး်မ+ာလညး် အြငငး်ပာွးဖွယ၊် သေဘာထားကွလဲွဖဲွယ ် ြဖစေ်နပါသည။် 

ဤစာရွကစ်ာတမ်းပါ အေLကာငး်အရာထတဲငွ ် အမ/နး်စကားဆိ/သည့ ် အသံ/းအ=;နး်ကိ/ 

လ2ပ/ဂoိ5လတ်စဦ်း သိ/မ့ဟ/တ ် အ/ပ်စ/တစစ်/အား ၎ငး်တိ/ ့ မညသ်2မညဝ်ါြဖစေ်Lကာငး်အေပO 

အေြခြပ5၍၊ တစန်ညး်ေြပာရလjင ် ၎ငး်တိ/၏့ ကိ/းကယွယ်ံ/Lကညမ်;၊ တိ/ငး်ရငး်သားလ2မျိ5း၊ 

=ိ/ငင်သံားြဖစမ်;၊ လ2မျိ5း၊ အသားအေရာင၊် မျိ5း^ိ/ းဆငး်သကမ်;၊ ကျား၊ မ ြဖစတ်ညမ်; သိ/မ့ဟ/တ ်

အြခားဝိေသသလကaဏာတိ/=့ +င့ပ်တသ်ကe်ပီး တိ/ကခ်ိ/ကြ်ခငး်ြဖစေ်စ၊ ;̂တခ်ျချိ5း=+မိ်ေသာ 

သိ/မ့ဟ/တ ် ခွြဲခားဆကဆ်ေံသာ ဘာသာစကားကိ/ အသံ/းြပ5ြခငး်ြဖစေ်စ၊ =;တြ်ဖင့ ်

ေြပာဆိ/ဆကဆ်ြံခငး်ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ စာေရးသားြခငး်ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

အြပ5အမ2ြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး် လ/ပ်ေဆာငသ်ည့ ် မညသ်ည့ေ်ြပာဆိ/ဆကဆ်မံ; အမျိ5းအစား 

အတကွက်ိ/မဆိ/ သံ/း=;နး်ေLကာငး်  နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားLကသည။် ယငး်သည ်

မLကာခဏဆိ/သလိ/ သေဘာထားေသးသမိ်ြခငး်=+င့ ် အမ/နး်တရားတိ/က့ိ/ အြမစတ်ယွတ်တe်ပီး 

ေပါကဖ်ွားေစကာ အချိ5 Pအေြခအေနမျိ5းတငွ ် ဂ/ဏင်ယေ်စြခငး်=+င့ ် သေဘာထားကွလဲွေဲစြခငး် 

တိ/က့ိ/ ြဖစေ်စပါသည။်  

အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာ ဥပေဒသည ် အမ/နး်စကားေြပာဆိ/သညက်ိ/ တားြမစြ်ခငး်ထက ် ခွြဲခား 

ဆကဆ်ြံခငး်၊ ရနလ်ိ/မ;=+င့ ် အLကမ်းဖကမ်;တိ/အ့ား လ;ံPေဆာ်မ;ကိ/ တားြမစြ်ခငး် ြဖစသ်ည ်

(ဤေနရာမ+စ၍ ‘လ;ံPေဆာ်မ;’ ဟ/ ရည|်_နး်ပါမည)်။ လ;ံPေဆာ်မ;သည ် အငမ်တန ်

အ=mရာယမ်ျားေသာ ေြပာဆိ/မ;ပံ/စ ံ ြဖစပ်ါသည။် အဘယေ်Lကာင့ဆ်ိ/ေသာ် ၎ငး်သည ်

အLကမ်းဖကဝ်ါဒ သိ/မ့ဟ/တ ်   အလနွL်ကမ်းLက5တရ်ကစ်ကေ်သာ ရာဇဝတမ်;များကိ/လညး် 

ဦးတညေ်စ=ိ/ငသ်ည့ ် သိ/မ့ဟ/တ ် ပါဝငေ်န=ိ/ငသ်ည့ ် ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်၊ ရနလ်ိ/မ;=+င့ ်

အLကမ်းဖကမ်;တိ/က့ိ/ သသိသိာသာ၊ ရညရွ်ယခ်ျက]်+ိ]+ိ အစပျိ5းရန ် ရညရွ်ယေ်သာေLကာင့ ်

ြဖစသ်ည။် လ;ံPေဆာ်မ;ြဖစေ်စသည့ ် သတမ်+တအ်ဆင့ထ် ိ မေရာကေ်သာ အမ/နး်စကားများသည ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာဥပေဒက =ိ/ငင်မံျားအား တားြမစခ်ိ/ငး်သညအ်ထ ိ လ/ပ်ေဆာငရ်န ်



 
 

 

မလိ/အပ်ေသာအရာ ြဖစသ်ည။် အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်ကိ/ တားြမစထ်ားြခငး်မ]+ိသည့ ်

တိ/ငေ်အာင ်၎ငး်က ေဘးြဖစေ်စ=ိ/ငသ်ညက်ိ/ မီးေမာငး်ထိ/းြပရန ်အေရး\ကးီလ+သည။် 

အမ/နး်စကားများသည ် လ2အ့ခငွ့အ်ေရးများအား အကာအကယွေ်ပးြခငး်၊ အလနွL်ကမ်းLက5တ ်

ရကစ်ကေ်သာ ရာဇဝတမ်;များကိ/ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်၊ အLကမ်းဖကဝ်ါဒ=+င့ ် အရငး်ထ ိ

ပျံP = +ံေ့နေသာ အLကမ်းဖက ် အစနွး်ေရာကဝ်ါဒကိ/ တားဆးီကာကယွြ်ခငး်=+င့ ် တနြ်ပန ်

တိ/ကခ်ိ/ကြ်ခငး်၊ အLကမ်းဖကဝ်ါဒ ဆန ့က်ျငေ်ရး၊ ကျား၊ မ အေြခြပ5 အLကမ်းဖကမ်;ကိ/ တားဆးီ 

ကာကယွြ်ခငး်=+င့ ် ေြဖ]+ငး်ြခငး်၊ အရပ်သားြပညသ်2များအား အကာအကယွေ်ပးမ;ကိ/ 

ပိ/မိ/ေကာငး်မနွေ်စြခငး်၊ ဒ/ကaသညမ်ျားကိ/ အကာအကယွေ်ပးြခငး်၊ လ2မျိ55းေရးခွြဲခားသည့ဝ်ါဒ=+င့ ်

ခွြဲခားဆကဆ်မံ;ပံ/စ ံ အမျိ5းမျိ5းကိ/ ဆန ့က်ျငတ်ိ/ကခ်ိ/ကြ်ခငး်၊ လ2နညး်စ/များကိ/ 

အကာအကယွေ်ပးြခငး်၊ eငမိ်းချမ်းေရးကိ/ ေရ]+ညတ်ညတ်ံ ့ ခိ/ငe်မဲေစြခငး်=+င့ ် အမျိ5းသမီးများ၊ 

ကေလးငယမ်ျား၊ လ2ငယမ်ျား=+င့ ် ချိတဆ်ကလ်/ပ်ေဆာငြ်ခငး်တိ/ ့ အပါအဝင ် က/လသမဂo၏ 

လက]်+ိလ/ပ်ငနး်လညပ်တေ်နေသာ နယပ်ယအ်ေတာ်များများအထ ိ တိ/က်̂ ိ/ကသ်ကေ်ရာက ်

ေနပါသည။်  ထိ/ေ့Lကာင့ ်     အမ/နး်စကားများကိ/   ေြဖ]+ငး်ရနမ်+ာ    ၎ငး်ကိ/     ြဖစေ်ပO  ေစေသာ  

အဓိက       အေLကာငး်ရငး်များ=+င့ ်       ြဖစေ်ပOေအာင ်    တနွး်ပိ/ေ့သာ အရာများကိ/.   သာမက  

လ2အ့ဖွဲPအစညး်များအေပO ၎ငး်၏  သကေ်ရာကမ်;ကိ/ ပိ/မိ/ ကျယြ်ပန ့စ်ာွ ကိ/ငတ်ယွ ်      

ေြဖ]+ငး်=ိ/ငသ်ည့ ် အားလံ/း ပ2းေပါငး် ေဆာငရွ်ကေ်သာ တံ/ ့ြပနမ်;မျိ5းကိ/ လိ/အပ်ပါသည။်



 
 

 

 

ေမTာမ်Kန်းချက ်မဟာဗျWဟာ  

 

အမ/နး်စကားများကိ/ ကိ/ငတ်ယွေ်ြဖ]+ငး်မည့ ် က/လသမဂo မဟာဗျBဟာ=+င့ ် လ/ပ်ငနး် 

အစအီစrသည ် က/လသမဂoအား ၎ငး်၏ အေြခခမံ2များ၊ တနဖိ်/းများ=+င့ ် အစအီစrများအတကွ ်

eခမိ်းေြခာကမ်;တစရ်ပ်အသငွ ် ြဖစေ်နေသာ အမ/နး်စကားများကိ/ ရငဆ်ိ/ငေ်ြဖ]+ငး်=ိ/ငမ်ည့ ်

အခငွ့အ်ေရး=+င့ ် ရငး်ြမစမ်ျားကိ/ ေပးစမွ်း=ိ/ငရ်န ် ရညရွ်ယပ်ါသည။် အေရးယ2 

ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမည့အ်ရာများသည ် အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာလ2အ့ခငွ့အ်ေရး စ=ံ;နး်များ၊ 

စသံတမ်+တခ်ျကမ်ျား=+င့ ် ကိ/ကည်ပီါလမိ့်မည။် အထ2းသြဖင့ ် လတွလ်ပ်စာွ ထငြ်မငယ်2ဆ=ိ/ငခ်ငွ့၊် 

လတွလ်ပ်စာွ ထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ခငွ့တ်ိ/=့ +င့ ်ကိ/ကည်ေီနမညြ်ဖစသ်ည။်   

ရညမ်+နး်ချကမ်ျားမ+ာ =+စပိ်/ငး်]+ိပါသည။်  

- အမ/နး်စကားများကိ/ ြဖစေ်ပOေစေသာ အဓိကအေLကာငး်ရငး်များ=+င့ ် ြဖစေ်ပOေအာင ်

တနွး်ပိ/ေ့သာအရာများကိ/ ရငဆ်ိ/ငေ်ြဖ]+ငး်မည့ ် က/လသမဂo၏ အားထ/တမ်;များကိ/ 

တိ/းြမqင့ေ်ရး 

- အမ/နး်စကားများ၏ လ2အ့ဖွဲPအစညး်များအေပO သကေ်ရာကမ်;ကိ/ က/လသမဂoမ+ 

ထေိရာကေ်သာ တံ/ ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်;များ လ/ပ်ေဆာင=်ိ/ငေ်ရး



 
 

 

အမ/နး်စကားများကိ/ ေြဖ]+ငး်ရနအ်တကွ ် က/လသမဂoသည ် ကမ%ာလံ/းအဆင့=် +င့ ်

=ိ/ငင်အံဆင့မ်ျားတငွ ် လ/ပ်ငနး်များကိ/ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သာွးမည့အ်ြပင ် သကဆ်ိ/ငရ်ာ 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များအLကား အဖွဲPအစညး်အတငွး် အချငး်ချငး် ပ2းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်; 

ကိ/လညး် တိ/းြမqင့သ်ာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။်    

 

အဆိ/ပါ မဟာဗျBဟာကိ/ ေအာကပ်ါအေြခခမံ2များြဖင့ ်လမ်း|_နေ်ဆာငရွ်ကသ်ာွးမညြ်ဖစသ်ည။်  

 

၁။ မဟာဗျBဟာ=+င့ ် ယငး်ကိ/ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်သည ် လတွလ်ပ်စာွ 

ထငြ်မငယ်2ဆ=ိ/ငခ်ငွ့ ် =+င့ ် လတွလ်ပ်စာွထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ခငွ့တ်ိ/=့ +င့ ် ကိ/ကည်မီ;]+ိရနလ်ိ/အပ်သည။် 

အမ/နး်စကား ေြပာဆိ/ြခငး်အား ကိ/ငတ်ယွေ်ြဖ]+ငး်ရန ် အဓိကနညး်စနစအ်ေနြဖင့ ်

က/လသမဂoသည ် ထ/တေ်ဖာ် ေြပာဆိ/ြခငး်ကိ/ ေလjာခ့ျရန ် အားမေပးဘ၊ဲ ပိ/မိ/ 

ထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ြခငး်ကိ/ အားေပးပံပိ့/းသည။်  

 

၂။ အမ/နး်စကားများကိ/ ကိ/ငတ်ယွေ်ြဖ]+ငး်ြခငး်သည ် အမျိ5းသမီး၊ အမျိ5းသား တစဦ်းချငး်စမီ+ 

အစြပ5၍ အစိ/းရများ၊ လ2မ;အဖွဲPအစညး်များ၊ ပ/ဂoလကိအဖွဲPအစညး်များ စသြဖင့ ် အားလံ/း၏ 

တာဝနဝ်တm ရားပင ် ြဖစပ်ါသည။် လ2တိ/ငး်တငွ ် တာဝန]်+ိေသာေLကာင့ ် လ2တိ/ငး်လ/ပ်ေဆာင ်

ရမညြဖစသ်ည် ်။  

 

၃။ ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ခတ\်ကးီတငွ ် က/လသမဂoသည ် အမ/နး်စကားများကိ/ သတြိပ5မိရန၊် 

ြငငး်ပယရ်န=်+င့ ် အမ/နး်စကားအား ဆန ့က်ျငရ်ာတငွ ် ခိ/ငခ်ိ/ငမ်ာမာ ရပ်တညရ်နအ်တကွ ်

စမွ်းေဆာငရ်ညြ်မqင့တ်ငေ်ပးထားေသာ မျိ5းဆကသ်စ ် ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ခတ ် =ိ/ငင်သံားများကိ/ 

အားေပးပံပိ့/းသင့သ်ည။်  

 

၄။ ထေိရာကစ်ာွ လ/ပ်ေဆာင=်ိ/ငရ်နအ်တကွ ် ကk=်/ပ်တိ/အ့ေနြဖင့ ် ယခ/ထကပိ်/မိ/ သ]ိ+ိရန ်

လိ/အပ်ပါသည။် ထိ/ေ့Lကာင့ ် အမ/နး်စကားများကိ/ ြဖစေ်ပOေစေသာ အဓိကအေLကာငး်ရငး်များ၊ 

ယငး်အား ြဖစေ်ပOေအာင ် တနွး်ပိ/ေ့သာအရာများ=+င့ ် ယငး်အား ြဖစေ်စေသာ အေြခအေနများ 



 
 

 

အပါအဝင ် အားလံ/းပ2းေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်သာ အချကအ်လကစ်/ေဆာငး်ြခငး်=+င့ ် သ/ေတသန 

ြပ5ြခငး်တိ/က့ိ/ လ/ပ်ေဆာငဖိ်/ ့ လိ/အပ်လာeပီြဖစသ်ည။်   

 

အဓိကလ*ပ်ေဆာငသ်ာွးမည့ ်ကတကိဝတမ်ျား 

 

အမ*န်းစကားများကိ* ေစာင့L်ကည့ေ်လလ့ာ 

ြခငး်JKင့ ်ဆန်းစစေ်လလ့ာြခငး် 

သကဆ်ိ/ငရ်ာ 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များသည ်

အမ/နး်စကား ေြပာဆိ/ြခငး် ပံ/စမံျားကိ/ 

သတြိပ5မိရမည၊် ေစာင့L်ကည့ေ်လလ့ာ 

=ိ/ငရ်မည၊် ယငး်=+င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ/လညး် စ/ေဆာငး်=ိ/ငe်ပီး 

ဆနး်စစ=်ိ/ငရ်မည။် 

အမ*န်းစကားေြပာဆိ*ြခငး်ကိ* ြဖစေ်ပ\ေစေသာ 

အဓိကအေ]ကာငး်ရငး်များ၊ ြဖစေ်ပ\ေအာင ်

တန်ွးပိ*ေ့သာအရာများJKင့ ်

အမ*န်းစကားေြပာသမ̂ျားကိ* ေဖာ်ထ*တြ်ခငး်  

အမ/နး်စကားများ၏ သကေ်ရာကမ်;ကိ/ 

အေကာငး်ဆံ/း ေြဖ]+ငး်=ိ/ငရ်နသ်ာမက ၎ငး်၏ 

သကေ်ရာကမ်;ကိ/ ေလျာပ့ါးေစရန ်

သကဆ်ိ/ငရ်ာ အေရးယ2 ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

လ/ပ်ေဆာင=်ိ/ငရ်နမ်+ာ အမ/နး်စကားကိ/ 

ြဖစေ်ပOေစေသာ 

အဓိကအေLကာငး်ရငး်များ=+င့ ်ြဖစေ်ပOေအာင ်

တနွး်ပိ/သ့ည့အ်ရာများအား ေယဘ/ယျ 

နားလညမ်;ကိ/ က/လသမဂoစနစတ်ငွ ်

မ+ီြငမ်းကျင့သ်ံ/းသင့ပ်ါသည။် သကဆ်ိ/ငရ်ာ 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များသညလ်ညး် 

အမ/နး်စကားေြပာဆိ/မ;အား ဆန ့က်ျငလ်;ပ်]+ား 

ေဆာငရွ်ကသ်2များကိ/ သတမ်+တေ်ဖာ်ထ/တe်ပီး 

အားေပးပံပိ့/းသင့ပ်ါသည။် 

အမ*န်းစကားများေ]ကာင့ ်

ထခိိ*ကခံ်စားရသမ̂ျားJKင့ ်

ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အားေပးကည̂ြီခငး် 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များသည ်

အမ/နး်စကားများေLကာင် ့

ထခိိ/ကခ်စံားရသ2များအား ၎ငး်တိ/=့ +င့အ်တ2 

စညး်လံ/းည|ီွတမ်; ]+ိေLကာငး် 



 
 

 

ြပသသင့သ်ည့အ်ြပင ်တနြ်ပနအ်မ/နး်စကား 

ေြပာဆိ/ြခငး်=+င့ ်အLကမ်းဖကမ်; 

တစစ်ထကတ်စစ် ြပငး်ထနလ်ာြခငး်တိ/အ့ား 

ဆန ့က်ျငတ်ံ/ ့ြပနရ်န ်ရညရွ်ယေ်သာ 

လ2အ့ခငွ့အ်ေရးဗဟိ/ြပ5 

အေရးယ2ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားအား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ကိ/လညး် 

လ/ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည။် ထိ/အ့ြပင ်

၎ငး်တိ/သ့ည ်ထခိိ/ကခ်စံားရသ2များ၏ 

အခငွ့အ်ေရးများကိ/ 

ထနိး်သမိ်းထားေပးြခငး်=+င့ ်ယငး်တိ/၏့ 

လိ/အပ်ချကမ်ျားကိ/ 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်တိ/သ့ာမက 

က/စားမ;များကိ/ ေထာကခ်အံားေပးြခငး်၊ 

တရားမjတမ;ကိ/ 

လကလ်+မ်းမီရယ2=ိ/ငခ်ငွ့ေ်ပးြခငး်=+င့ ်

စတိပိ်/ငး်ဆိ/ငရ်ာ အLကြံပ5ေဆးွေ=းွြခငး်ရ]+ိေရး 

စသညတ်ိ/က့ိ/ ေသချာစာွ ေဆာငရွ်ကေ်ပး=ိ/ငရ်န ်

အေရးယ2ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်များကိ/လညး် 

အားေပးြမqင့တ်ငသ်င့သ်ည။် 

သကဆ်ိ*ငရ်ာ တကa်ကလbပ်cKားသမ̂ျား ကိ* 

ဖိတေ်ခ\ ြခငး် 

အေLကာငး်အရာ=+င့ ်သကဆ်ိ/ငပ်ါက 

က/လသမဂoသည ်အဓိက 

တကa်ကလbပ်cKားသမ̂ျား ကိ/ 

ဖိတေ်ခO ြခငး်အား ပံပိ့/းြခငး်၊ အေြဖများကိ/ 

ပိ/၍ရယ2=ိ/ငေ်အာင ်လ/ပ်ေဆာငေ်ပး=ိ/ငသ်ည့ ်

နညး်များြဖင့ ်ြပဿနာများကိ/ 

ြပနလ်ညက်န ့သ်တြ်ခငး်၊ အမ+ီအခိ/ကငး်ေသာ 

ေစစ့ပ်ညq=ိ ;ငိး်ြခငး်=+င့ ်ကkမ်းကျငမ်;တိ/က့ိ/ 

မိတဆ်ကေ်ပးeပီး ပ2းေပါငး်လ/ပ်ေဆာငမ်; 

တညေ်ဆာကြ်ခငး်တိ/က့ိ/ ြပ5လ/ပ်သင့ပ်ါသည။် 



 
 

 

ေခတေ်ပOမီဒယီာJ်Kင့ ်

ေcKးeိ* းစ'လာမီဒယီာတိ*J့ Kင့ ်

ချိတဆ်ကလ်*ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

က/လသမဂoစနစအ်ေနြဖင့ ်

အမ/နး်စကားပါသည့ ်

ဇာတေ်Lကာငး်ေြပာဆိ/ေဖာ်ြပမ;များကိ/ 

ေြဖ]+ငး်ရန=်+င့ ်သညး်ခြံခငး်၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်မံ;မ]+ိြခငး်၊ ဗဟ/ဝါဒ၊ 

လတွလ်ပ်စာွ ထငြ်မငယ်2ဆ=ိ/ငခ်ငွ့=် +င့ ်

ထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ခငွ့တ်ိ/၏့ တနဖိ်/းများကိ/ 

အားေပးြမqင့တ်ငရ်နအ်တကွ ်

ေခတေ်ပO မီဒယီာ်တိ/=့ +င့ ်လညး်ေကာငး်၊ 

ေ]+း^ိ/ းစrလာ မီဒယီာတိ/=့ +င့ ်လညး်ေကာငး် 

မိတဖ်ကေ်ဆာကရွ်ကမ်;များကိ/ 

တညေ်ထာငe်ပီး ယငး်တိ/အ့ား ခိ/ငမ်ာေအာင ်

လ/ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် 

နညး်ပညာကိ* အသံ*းြပ:ြခငး် က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များသည ်

နညး်ပညာပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ 

တထီငွဖ်နတ်းီမ;များ=+င့ ်လိ/ကမ်ီေအာင ်

\က5ိးပမ်းသင့e်ပီး အမ/နး်စကားများ 

ြဖန ့ေ်ဝရနအ်တကွ ်အငတ်ာနက=်+င့ ်

လ2မ;မီဒယီာကိ/ လွမဲ+ားစာွသံ/းစွေဲနမ;=+င့ ်

လ2တစဦ်းချငး်စကီိ/ အLကမ်းဖကမ်;ဆသီိ/ ့ 

တနွး်ပိ/ေ့သာ အချကမ်ျားLကား]+ိ 

ဆက=် _ယမ်;အေပO သ/ေတသနများ 

ပိ/၍လ/ပ်ေဆာငသ်ာွးရန ်

အားေပးေထာကပံ်သ့င့သ်ည။် က/လသမဂo 

အဖွဲPအစညး်များသည ်

လ2မ;မီဒယီာက/မxဏမီျား အပါအဝင ်

ပ/ဂoလကိကlတငွ ်

လ;ပ်]+ားေဆာငရွ်ကေ်နသ2များကိ/ 

အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်များအား 

ေြဖ]+ငး်ရန=်+င့ ်ဆန ့က်ျငတ်ံ/ ့ြပနရ်နအ်တကွ ်



 
 

 

အစိ/းရ၊ လ/ပ်ငနး်နယပ်ယ=်+င့ ် 

အရပ်ဘကလ်2မ;အသိ/ငး်အဝိ/ငး်တိ/အ့Lကား 

မိတဖ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်;များကိ/ 

အားေပးြခငး်ြဖင့ ်က/လသမဂo၏ 

အေြခခမံ2များ=+င့ ်လ/ပ်ငနး်များကိ/ 

ပံပိ့/း=ိ/ငရ်နအ်တကွ ်၎ငး်တိ/ ့ 

ပါဝငလ်/ပ်ေဆာင=်ိ/ငသ်ည့ ်အဆင့မ်ျားတငွ ်

ခန ့ထ်ားသင့သ်ည။် 

ပညာေရးအား အမ*န်းစကားကိ* 

ရငဆ်ိ*ငေ်ြဖcKငး်၊ ဆန ့်ကျငတ်ံ* ့ြပန်သည့ ်

ကရိိယာအြဖစ ်အသံ*းြပ:ြခငး် 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်များသည ်

စrဆကမ်ြပတ ်ဖွံP eဖိ5းတိ/းတကမ်; 

ရညမ်+နး်ချကပ်နး်တိ/င ်(၄) (SDG4)ကိ/ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန၊်  

ကမ%ာ=့ိ/ငင်သံားများပညာေရး (Global 

Citizenship Education) ၏ တနဖိ်/းများ=+င့ ်

ကkမ်းကျငမ်;များကိ/ အားေပးြမqင့တ်ငရ်န၊်  

မီဒယီာ=+င့ ်သတငး်အချကအ်လကဆ်ိ/ငရ်ာ 

သနိားလညြ်ခငး်တိ/က့ိ/ ပိ/မိ/ေကာငး်မနွေ်အာင ်

ေဆာငရွ်ကရ်နတ်ိ/အ့တကွ ်ေကျာငး်တငွး် 

ပညာေရး=+င့ ်

ေကျာငး်ြပငပ်ပညာေရးတိ/တ့ငွ ်

အေရးယ2ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။် 

အမ*န်းစကားများေြပာဆိ*ြခငး်ကိ* 

ြဖစေ်ပ\ေစသည့ ်အဓိကအေ]ကာငး်ရငး်များJKင့ ်

ြဖစေ်ပ\ေအာင ်တန်ွးပိ*ေ့သာ အရာများကိ* 

ရငဆ်ိ*ငေ်ြဖcKငး်ရန်အတကွ ်fငမ်ိးချမ်းေသာ၊ 

လတ̂ိ*ငး်အကျံ:းဝငေ်သာ၊ တရားမTတေသာ 

လ^အ့ဖဲွhအစညး်များကိ* ပျိ:းေထာငြ်ခငး် 

 က/လသမဂoသည ်

ဒစဂ်ျစတ်ယေ်ခတ\်ကးီတငွ ်

လ2အ့ခငွ့အ်ေရးများ၊ 

ခွြဲခားဆကဆ်မံ;မ]+ိြခငး်၊ သညး်ခြံခငး်၊ 

အြခားယrေကျးမ;များ=+င့ ်

ကိ/းကယွယ်ံ/Lကညမ်;များ သာမက ကျား၊ မ 

တနး်တ2ညမီjမ;တိ/အ့ား နားလညမ်;တိ/အ့ေပO 

ေလးစားမ;]+ိရန=်+င့ပ်တသ်က၍် 

အသပိညာေပးြခငး်များ 



 
 

 

လ/ပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။်  

ထိ/သိ/ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်

ယrေကျးမ;ေပါငး်စံ/၊ ဘာသာေပါငး်စံ/=+င့ ်

ကိ/းကယွယ်ံ/Lကညမ်; ေပါငး်စံ/Lကား 

အြပနအ်လ+န ်ေဆးွေ=းွြခငး်သာမက 

အြပနအ်လ+နန်ားလညမ်;တိ/က့ိ/ 

အားေပးြမqင့တ်ငေ်ပးသင့သ်ည။် 

ေထာကခံ်အားေပးမbတငွ ်

ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

က/လသမဂoသည ်လ2အများက 

လကခ်ကံျင့သ်ံ/းလာေသာ 

အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်များအတကွ ်

စိ/းရိမ်ရမ;ကိ/ မီးေမာငး်ထိ/းြပရနသ်ာမက 

ဦးတညေ်ြပာဆိ/ခရံေသာ လ2ပ/ဂoိ5လမ်ျား 

သိ/မ့ဟ/တ ်အ/ပ်စ/များအေပO စာနာမ;=+င့ ်

ပံပိ့/းမ;တိ/က့ိ/ ထ/တေ်ဖာ်ြပသရနအ်တကွ ်

တစသ်းီပ/ဂoလလ/ပ်ေဆာငေ်သာ 

ေထာကခ်အံားေပးမ;=+င့ ်အများြပညသ်2 

လ/ပ်ေဆာငေ်သာ ေထာကခ်အံားေပးမ; 

=+စမ်ျိ5းစလံ/းကိ/ အသံ/းြပ5သင့သ်ည။် 

ြပငပ်ဆကသ်ယွေ်ရးလမ်းေ]ကာငး်များအတကွ ်

လမ်းijန်မbများ ေရးဆွြဲပ:စ*ြခငး် 

အမ/နး်စကားများ၏ သကေ်ရာကမ်;များအား 

ေြဖ]+ငး်ရန၊် ဆန ့က်ျငတ်ံ/ ့ြပနရ်န=်+င့ ်

ေလျာပ့ါးေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အတကွသ်ာမက လတွလ်ပ်စာွ 

ထ/တေ်ဖာ်ေြပာဆိ/ခငွ့က်ိ/ 

ကန ့သ်တြ်ခငး်မြပ5ဘ ဲအမ/နး်စကားများ၏ 

လားရာကိ/ တနြ်ပနတ်ိ/ကခ်ိ/ကရ်နအ်တကွပ်ါ 

ဆကသ်ယွေ်ရးလမ်းေLကာငး်များကိ/ 

မဟာဗျBဟာေြမာကေ်အာင ်

အသံ/းြပ5သင့ပ်ါသည။် 

မိတဖ်ကေ်ဆာငရွ်ကမ်bများ အcKိန်အဝါ 

lကးီမားေအာင ်လ*ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

က/လသမဂoသည ်နညး်ပညာနယပ်ယတ်ငွ ်

လ/ပ်ကိ/ငေ်နသ2များအပါအဝင ်သကဆ်ိ/ငရ်ာ 



 
 

 

ပတသ်ကဆ်က=် _ယသ်2များ=+င့ ်မိတဖ်က ်

ေဆာငရွ်ကမ်;များကိ/ တညေ်ထာငသ်င့e်ပီး 

ယငး်တိ/အ့ား ခိ/ငမ်ာေအာင ်

ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။် အမ/နး်စကားများကိ/ 

ဆန ့က်ျငသ်ည့ ် 

ေလးနကသ်ည့လ်/ပ်ေဆာငမ်;အများစ/ ကိ/ 

က/လသမဂoကသာ 

လ/ပ်ေဆာငသ်ာွးမညမ်ဟ/တဘ် ဲအစိ/းရများ၊ 

ေဒသဆိ/ငရ်ာအဖွဲPအစညး်များ=+င့ ်

ဘကေ်ပါငး်စံ/ပါဝငေ်သာ အဖွဲPအစညး်များ၊ 

ပ/ဂoလကိ က/မxဏမီျား၊ မီဒယီာ၊ 

ဘာသာေရး=+င့ ်အြခား 

အရပ်ဘကလ်2မ;အသိ/ငး်အဝိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ 

လ;ပ်]+ားေဆာငရွ်ကသ်2များကလညး် 

လ/ပ်ေဆာငသ်ာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

က*လသမဂ/ဝန်ထမ်းများ၏ 

ကnမ်းကျငမ်bများကိ* ပျိ:းေထာငြ်ခငး် 

က/လသမဂoဝနထ်မ်းများ၏ 

ေခါငး်ေဆာငမ်;ဆိ/ငရ်ာ ကkမ်းကျငမ်;များ၊ 

အမ/နး်စကားများကိ/ နားလညe်ပီး 

ေြဖ]+ငး်ရနအ်တကွ ်

လ/ပ်ငနး်လ/ပ်ေဆာငသ်ည့ ် အဆင့တ်ိ/က့ိ/ 

]+ိeပီးသား အစအီစrများမ+တစဆ်င့ ်

တိ/းြမqင့ြ်ခငး်အပါအဝင ်သကဆ်ိ/ငရ်ာ 

က/လသမဂoအဖွဲPအစညး်တိ/ငး်တငွ ်

ပိ/မိ/ေကာငး်မနွေ်အာင ်

ေဆာငရွ်ကထ်ားရမည ်ြဖစသ်ည။် 

အဖဲွhဝငJ်ိ*ငင်မံျားကိ* ပ့ံပိ*းကည̂ြီခငး် အက2အညေီတာငး်ခလံာသည့အ်ခါ 

က/လသမဂoသည ်

အမ/နး်စကားေြပာဆိ/ြခငး်များအား 

ေြဖ]+ငး်ရနအ်တကွ ်အဖွဲPဝင=်ိ/ငင်မံျားကိ/ 

စမွ်းေဆာငရ်ညြ်မqင့တ်ငြ်ခငး်=+င့ ်



 
 

 

မ2ဝါဒချမ+တြ်ခငး်နယပ်ယတ်ိ/တ့ငွ ်

ပံပိ့/းက2ညမီ;များ ေထာကပံ်ေ့ပးသင့သ်ည။် 

ဤအေြခအေနမျိ5းတငွ ်က/လသမဂoသည ်

ပညာေရးဝန\်ကးီဌာနမ+ ပ/ဂoိ5လမ်ျား 

ပါဝငတ်ကေ်ရာကရ်မည့ ်အမ/နး်စကားများ 

ေြပာဆိ/ြခငး်အား ေြဖ]+ငး်ြခငး်=+င့ ်

ဆန ့က်ျငတ်ံ/ ့ြပနြ်ခငး်တိ/က့ိ/ 

အေလးေပးထားေသာ 

ကာကယွတ်ားဆးီေရးအတကွ ်

ပညာေပးြခငး်=+င့ ်သကဆ်ိ/ငသ်ည့ ်

အြပညြ်ပညဆ်ိ/ငရ်ာ ညလီာခတံစခ်/ကိ/ 

ဖိတေ်ခOကျငး်ပသာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

 

 


