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ၶူင်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မူိင်းမၢၼ်ႊ (Myanmar Interim Arrangements 
Research Project- MIARP) ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉ ငုိၼ်းၵမ်ႉၸႆွႈ တီႈၸုမ်းငုိၼ်းၵွင်ၵၢင်ႁူမ်ႈ
သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (Joint Peace Fund-JPF) ။ ၶူင်း ၵၢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး 
ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ်ႈလူိၼ် လူိဝ်၊ တတႇပီႊ 2017 လူိၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ တတႃႇထုိင်ပီႊ 2018 
လူိၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ။ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈတတႃႇ ၵၼ်တင်းၵူၼ်း 450 
တၵႃႉလူိဝ် ၼ်ႂးတၸႊမူိင်းတႆး၊ တၸႊမူိင်းယၢင်းၽူိၵ်ႇ၊ တၸႊမူိင်းမွၼ်း၊ တူိင်းတၼၢဝ်း 
သီ၊ တၼႇပျီႇတတႃႇ၊ တူိင်းယၼ်ႇၵုင်ႇ တလႈ ၼ်ႂးမူိင်းထႆး၊ ၼ်ႂးဢၼ်လႆႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈမႃး 
ၼႆႉ ပႃးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸူိဝ်းလႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သုိၵ်းသူိဝ်၊ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသုိၵ်းမူိင်း 
မၢၼ်ႊ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ တလႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း (EAOs)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇ 
ဝူင်းၵူၼ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မူိင်း၊ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၵၢၼ်ၽွင်းၶဵဝ်၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ တလႈ ၽူႈႁၢပ်ႇ 
ၵၢၼ် ၽၢႆႇၵမ်ႉၸႆွႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ ၵူႊမူိင်းမူိင်းမႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈထတ်းသၢင်ၶဝ် ၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။

‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ (ကြားြာလအတွင်း တောင်ရွြ်ရမည့် အစီအစဉ်များ) ဢၼ် 
ဝႃႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၽ်ႂမၼ်းတသ လၢႆးပုိတ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်း တတဢမ်ႇ 
မူိၼ်ၵၼ်လႆႈ။ MIARP တတႉ ပုိတ်ႇတီႈပွင်ႇ ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ (Interim 
Arrangements) ၸူိင်ႉၼင်ႇၼႆ-

“ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ်လႆႈ လလႈတင်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ 
ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်။ ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တတပႃး 
လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတတႃႇ လၵႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလလႈ 
ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉလတႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တသ ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ 
ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်မိူင်းတတၼိမ်သဝ်းမႃး” 

ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ မၢႆထိုင် ၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းမီး 
ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တလႈတၢင်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈ တႃႇတတ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ 
ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁူမ်ႇ 
ငမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တတယၢပ်ႇ ယဵၼ်းတတႉတတႉယဝ်ႉ။   တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ပၼ်ႁႅင်း 
ဢီး တႃႇတတၶၢတ်ႈၶွပ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တလႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်း 
ၶိူဝ်းၶဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ (တီႈ 
ပိူင်ပဵၼ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပႆႇလႆႈမၵ်းတတ်းလႅၼ်ၶၼ်ႈ ၵၼ်)။ ဝႃႈႁိုဝ်တၵႃႈယဝ်ႉ ၽုင်းငဝ်း 
ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တလႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် သုမ်ႇ 
ငုမ်းၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်မိူင်း ဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၶူၼ်းၶဝ်းတလႃးတလး 
ၵၼ် ဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တလႈ တပ်ႉမတတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

တပႃးဢဝ်ပူိင်မၼ်းဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း “ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တတတတႃႇၵႂႃႇထုိင် 
မူိဝ်ႈယၢမ်းတတတၵႃႇသၢင်ႈလႆႈ ၼင်ႇတၶႃႈတၵႈလိတ်ႈ ၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တဵမ် 
ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈ ၼ်ႂးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ တတလႆႈၶုိၼ်းဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ပီႊမၼ်းတသ ႁဵတ်းၶုိၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ 
မူိဝ်ႈၽွင်းၼင်ႇၼႆ ၵၢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ မူိၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ 
ႁၼ်ထုိင် ၸွမ်း ၽုင်းငဝ်းၵၢၼ်မူိင်း ၶွင်ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း- တဢႇသုတ်း ၸူိဝ်း 
လူင်းလၢႆးမုိဝ်း တၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵုိတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈမူိင်း (NCA) ၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈ 
ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တၶႃႈတၼႉၼမ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတၶႃႈၼုိင်ႈ ၼ်ႂး 
ၽုိၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉၸမ်း ပူိဝ်ႈတႃႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇ တလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
ဢုပ်ႉပူိင်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ႁ်ႂႈတပႃးတမႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တမႃႁပ်ႉပုၼ်ႈ 
ၽွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  

တီႈပွင်ႇ တၶႃႈၵႂၢမ်း ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉတတႉ မီးဝႆႉ ၼႂ်း 
တၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ပီႊ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ 
ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်း ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ၼႆႉတတႉ ၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၵၼ်ဝႆႉတင်း ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA တသမဝ်ႇၵႃး ပႃးတင်းလွင်ႈတၢင်း 
ၸိူဝ်းဢၼ် တၶႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်း NCA ဢမ်ႇသုမ်ႇငုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 

ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လိူဝ် တၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်း NCA ယူႇ။ တီႈ NCA (ၵၼ် 
6၊ တွၼ်ႈ 25) ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁွင်းယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ် 
ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း၊ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် 
တမႃႇတႁႈတိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃယုၵ်ႉယွင်ႈ ၾိင်ႈထုင်းယဵၼ်ႇတငႈ တလႈ ၽႃႇသႃႇ 
ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တလႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်း တလႈ 
ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ 
ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉ ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တႃႇႁပ်ႉလႆႈ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူႊမိူင်းမိူင်း၊ ယူႇၼႂ်းမိူင်းၸွႆႈတၵႃႈလႆႈ၊ 
ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတသ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မႃးၸွႆႈတၵႃႈလႆႈ 
ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ တႃႇ 
တတဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းယူင်ႉၵၢၼ်လူင် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ 
ယဝ်ႉတၵႃႈ NCA ၼႆႉ တတႃႉတတႉမီးဝႆႉ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈဢိတ်း ဢွၼ်ႇ တႃႇတတပၼ်လႆႈ 
ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၽဵင်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢၼ်ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း တလႈတင်း ၵၢၼ် 
ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ် 
ၼႆႉသမ်ႉ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ 
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လႅပ်ႈလႆႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶမ်ႇပၼီႇ 

2 C O N V E N A N T  C O N S U LT

1  ၼႂ်းၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (JPF) ၼႆႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵူႊမိူင်းမိူင်း 11 ၸုမ်း- 
တဢႃးသထတရးလီႇယႃႇ၊ ၶတၼႇတႃႇ၊ တႅၼ်းမၢၵ်ႈ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ယူႇရူဝ်းပႃႇ၊ ၾိၼ်းလႅၼ်ႇ၊ ဢီႇတႃႇလီႇ၊ 
ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ တၼႃႉဝူၺ်ႇ၊ သႂိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢတမႇရီႇၵၼ်ႇ (https://
www.jointpeacefund.org/)။
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သုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ငဝ်ႈၵၼ်း တႃႇၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်လိူဝ်တသ 
ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တလႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁၢမ်ႉၸုမ်းယႂ်ႇၶဝ် 
ဢဝ်ဝႆႉၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ပၵ်းသဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ၊ 
ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်တသ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈမႃး ၵႂၢင်ႈ 
ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း 
ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 
ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) တလႈ တင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) ၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ဝႆႉတင်း 
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ႇၶဝ် (ၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆတလႈ 
မီးတဢႃးၸႃႇ သုမ်ႇငုမ်းဝႆႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇတသ ၶဝ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ 
ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ‘ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တလႃးတလးၵၼ်ဝႆႉ’ တင်းလူင် 
ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၸမ်း- ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်း 
ၶိူဝ်း သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း 2,000 လင်လိူဝ်၊ တီႈၼၼ်ႉ 
ပူင်သွၼ်ဝႆႉတင်း ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် တတမီးတိုဝ်ႉတၢင်း 
ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈၼၼ်ႉ။ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတသ 
ႁဵတ်းသၢင်ႈပႃး ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်တတ်းသိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်တၢင်ႇ 
မဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ။2

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း
ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉတၵႃႈ လႆႈႁၼ် မီးဝႆႉၶပ်ႉမၢႆၸိူင်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇၸမ်း- ၼႂ်း 
တၸႊမိူင်းၶၢင် တလႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းသဝ်းတၶႃၶၢင် (KIO) တလႈ 
ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်းၶဝ် လႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇလင် တႅဝ်း 
ၼႃႈသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉလိူတ်ႇမႆႈဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်း 
ၶူဝ်းၶွင် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တပႃးၼႆၸိုင် တတလႆႈမီး ၵၢၼ်တႃႇၵွပ်ႇၵူႈသၢႆၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ 
ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႊယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်း (IDPs) တလႈတင်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်
မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ။

တီႈၼႆႉ ၶတမီးၶၶႃႈဢၢင်ႈပိူင်ႄူင် သၢမ်ၶၶႃႈ ဢၼ်ၶတႄမ်ႉယွင်ပၼ်ႄႆႈ 
‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ၼႆႉ-

1. ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်လီတီႈသုတ်းၼႆႉ တတၸႆွႈထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တတလႆႈ 
မႃး ၽွၼ်းၵၢၼ် ဢၼ်လီတီႈသုတ်း ပုၼ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸူိဝ်းမီးတၢင်း 
ယူပ်ႈယွမ်းၼမ်၊ ၸူိဝ်းလႆႈထုၵ်ႇဝဵၼ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉတသ လႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼ်ႂးပုိၼ်ႉတီႈ 
ပဵၼ်သုိၵ်းပဵၼ်သူိဝ်ၼၼ်ႉ။ ၽူိဝ်ႇတတ ‘ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈ ၵူင်းပၼ်ႇ’၊  တႃႉ 
ထုၵ်ႇလီၵမ်ႉၸႆွႈပၼ် ယူင်ႉၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈမီးဝႆႉထႃႈၼၼ်ႉ လူၺ်ႈလွင်ႈလ်ႂလွင်ႈ 
ၼၼ်ႉၼႆႉ လီႁပ်ႉႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်လီတီႈသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။ (လၢႆးၶဝ်ႈ 
ၸမ် ‘တွင်ႈထၢမ်ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း’)။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တတပဵၼ်မႃးလႆႈ 
ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ယူိင်းဢၢၼ်းဝႆႉ- တၢင်းၼမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶုိၼ်ႈႁဵၼ်း၊ 
လွင်ႈလူလွမ်တူၺ်းထုိင် ပၢႆးယူႇလီ တလႈ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်း တၢင်ႇပူိင်၊ ၸူိဝ်းၼႆႉ 

တတႉ ဢိင်ဝႆႉၼူိဝ် ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း တလႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
ၸူိဝ်းပွင် ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵၼ် 3 ၼႆႉ ပုိတ်ႇတၼဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ် 
ၸူိင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ တတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၶဝ် 
ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ တလႈတင်း ၼႃႈၵၢၼ်ၶုိၵ်ႉၶၵ်ႉ တတ်းၵၢင်ၶဝ်ႈမႃးၸူိဝ်း 
ၼၼ်ႉ။ 

2. ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႊ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် (ပႃးၸုမ်းၸူိဝ်းလူင်းလၢႆးမုိဝ်း 
ဢိၵ်ႇတင်း ၸဵမ်ၸုမ်းၸူိဝ်း ပႆႇလူင်းလၢႆးမုိဝ်း NCA)  ၼႆႉ မီးဝႆႉဢူမုၼ်ၵၢၼ်မူိင်း 
ၶဝ်ႈပူိင်ၶဝ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တၢင်တူဝ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႉယွင်ပၼ် တီႈၵၢၼ် 
ဢုပ်ႉပူိင်ႇ တလႈ ၵၢၼ်ၸႆွႈသၢင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ 
ၼၼ်ႉ တပႃးၼႆၸုိင် ၸၢင်ႊပိၼ်ႇပႆႇႁၼ်လႆႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မူိၼ်ဝႆႉၼင်ႇ 
သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၸုိင်ႈမူိင်း တတၶဝ်ႈႁႃၸူးလႆႈ ၼ်ႂးပုိၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇ 
ႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶဝ်မႃး မူိဝ်ႈၵူႊပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉတၵႃႈ တတမူိၼ်တင်း ဢမ်ႇ 
တွင်ႈဢမ်ႇထၢမ် ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၼ်ႂးပုိၼ်ႉတီႈတသ ပုတ်ႈတႅၼ်းလႆႈ တီႈသုၼ်ႇႁဵတ်း 
သၢင်ႈ တလႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် လႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ။ 
ၼင်ႇႁိုဝ် တတဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၸႆွႈထႅမ်ပၼ် တင်းလၢႆးတၢင်း 
ဢၼ်ဢမ်ႇတုမ်ႉတူဝ်ႉသတရႇၸုိဝ်ႈသဵင် ၸုမ်းသုိၵ်း ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း 
ၽွၼ်းလီ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ။ ၽွၼ်းပၢင်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈမႃးၸွမ်း ၶၢဝ်း 
ယၢမ်းလ်ႂ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သင်ႁူမ်ႈမုိဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸူိဝ်းဢၼ် တုိၵ်ႉႁဵတ်း 
ၵၢၼ်ၸႆွႈထႅမ် ၵူၼ်းမူိင်းဝႆႉ တပႃးၼႆၸုိင် တုိၼ်းမီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်း 
ၵူၼ်း ၸူိဝ်းလႆႈထုၵ်ႇဝဵၼ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

3. ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လႆႈ လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈ  
“ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတတရႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတႂ်ႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈ” ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊယူႇ 
တသ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇတူင်ႇတၢင်ႇ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႊၽိုၵ်း 
ဢဝ်လႆႈတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်ၸတ်း သၢင်ႈႁင်ႈပွင် ႁင်းတၶႃ (self-determination) 
ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တလႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်) 
ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁပ်ႉႁွင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ တၵႃႇသၢင်ႈ ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတတရႇ 
ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊယူႇယဝ်ႉ။ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၶဝ် ႁပ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ 
ၼႆႉတတပဵၼ် တၶႃႈတၵႈလိတ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 
ဢၼ်ပဵၼ်မႃး ႁိုင်လၢႆသိပ်းပီႊမိူင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ 
ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တလႃးတလးၵၼ်ဝႆႉၼႆႉတသ တတလႅၵ်ႈ လၢႆႈၶၢႆႉၸူး ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ 
ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၵ်းလဵဝ်ပိူင်လဵဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လီလီ၊ 
သင်ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢမ်ႇငူပ်ႉ ငီႉၵၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇလၢႆးတၢင်းမၼ်းၼႆၸိုင် တတ 
ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇတတႉတတႉယဝ်ႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ယိုဝ်ႈ 
ယိုတ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ၼႆတလႈ ‘ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း’ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတၵႃႈ လီသူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး 
တတႉယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ မီးမႃးပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မူိင်း တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆၸုိင် တတၸၢင်ႊႁႃလႆႈ 
တၶႃႈတၵႈလိတ်ႈၵၢၼ်မူိင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တတတဵမ်ထူၼ်ႈ တၶႃႈယူိင်းဢၢၼ်း ႁူဝ် 
ၼႃႈ ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ၶ်ႂႈလႆႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၼႆႉ တတလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸုမ်း 
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2 ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈလိၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇတသ 
ၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တလႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိတ်းဢွၼ်ႇယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ 



သုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း (တလႈတင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မူိင်း) ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး ႁ်ႂႈဢွၵ်ႇတၶႃႈတွပ်ႇလႆႈ 
ၼ်ႂးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် (Union Peace Accord)၊ ႁ်ႂႈမီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇ 
လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တလႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ်။ ၼႃႈၵၢၼ် ၸူိဝ်းတတၸၢင်ႊၶုိပ်ႈၼႃႈ
လႆႈၼၼ်ႉၸမ်း ၼုိင်ႈ- တပႃႇလၸီႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တလႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ (ႁၼ်ထုိင် 
ၸွမ်းတသ ၵမ်ႉၸႆွႈပၼ်ငုိၼ်းတွင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ပၵ်းပူိင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၶွင်ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်း 
ၶူိဝ်းၶဝ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တတဢဝ်ၵႂၢမ်းဢူႈတမႈ ပူင်သွၼ်လႆႈၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ)၊ 
သွင်- ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ် (တတလႆႈႁၼ်ထုိင် ယွမ်းႁပ်ႉ ဝ်ႂပူိင်ႇတီႈ လိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသုိၵ်း 
ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်၊ တတလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပိၼ်ႇပႅင် ၾိင်ႈမူိင်းတီႈလိၼ် ၸူိဝ်း
ဢၼ်ဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း၊ တတလႆႈပၼ် ငုိၼ်းတသတႅၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶုိၼ်းမွပ်ႈ 
ပၼ်တီႈလိၼ် တီႈၵူၼ်းၸူိဝ်း လႆႈထုၵ်ႇယုိတ်း သိမ်းဢဝ်တီႈလိၼ် လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇ 
ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းၼၼ်ႉ)၊ သၢမ်- ၵၢၼ်ၸတ်းၽႅၼ် ၶူဝ်းတႁႈတုိၼ်းလၢင်း ဢၼ် 
ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် တလႈ သီႇ- တၵႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမူိင်း လႆႈထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင် ၶၢႆႉတီႈယူႇ။ 
ၸူိဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၸူိဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိတ်ႇတႁႉ ၶႂၢင်တၢင်း တႃႇၽူႈ 
လမ်ႇလွင်ႈ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် တတသုိပ်ႇတူင်ႉၼုိင် ၶတ်းသၢင်ႈ တႃႇၾိင်ႈပူိင်ၾႅတ်ႇတတရႇ 
ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်မူၼ်ႉတမး လၵ်းမူိင်း 2008 ၼၼ်ႉ။ 

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂ လႆႈႁၼ်မီးငူိၼ်ႈငဝ်း လီၸ်ႂဢုၼ်ႇၸွမ်းတသတႃႉတၵႃႈ လွင်ႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇ 
ဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈတႁႉႁၢမ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉၸမ်း လွင်ႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တလႈ ၽၢႆႇ 
တပ်ႉသုိၵ်းမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇပႃးၸ်ႂပႃးတၶႃး ၽၢႆႇၵၢၼ်မူိင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈတတႉ ၽုိၼ်ႁၢႆး 
ငၢၼ်းၼႆႉ လူပ်းလင်ဝႆႉ (ၼ်ႂးလူိၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2018) တသတႃႉ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တုိၵ်ႉ 
ၶၢတ်ႈၶွပ်ႈ လွင်ႈၵပ်းသုိပ်ႇ တၵႈၵၢင် ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း တလႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸူိဝ်းတတ 
ၸႆွႈထႅမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ လူိဝ်ၼႆႉသမ်ႉ တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၼူိဝ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇ ၼ်ႂးပုိၼ်ႉ 
တီႈၵုိတ်းတုိၵ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၶဝ်ႈပႆႇၵွင်ႉၵၼ်လႆႈ တင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းမူိင်း၊ 
ၾိင်ႈမူိင်း တလႈ တပႃႇလၸီႇ ၼ်ႂးၶၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမူိင်း ဢၼ်တုိၵ်ႉၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႉ။ ၸူိင်ႉၼင်ႇ 
ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉ ၼ်ႂးတွၼ်ႈ 3၊ ၽူႈတူင်ႉၼုိင် ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇသူႈလႆႈ 
ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼ်ႂးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇတတပိၼ်ႇပႅင် ၾိင်ႈမူိင်း တလႈ တပႃႇလၸီႇ 
တီႈၸၼ်ႉမူိင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တီႈၼ်ႂးလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ။ ၼႆႉၸမ်း ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈ 
ၽၢႆႇၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ထုိင်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၽုင်းငဝ်းၵၢၼ်မူိင်း ၶွင် 
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း တလႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇ ၸူိဝ်းမီးတ်ႂႈ လၵ်းမူိင်း 2008 ၼၼ်ႉ 
တၵႃႈ ပႃးပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼုိင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸူိဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်း 
ႁ်ႂႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တလႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶုိၼ်ႈယ်ႂႇ ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႊ ၸဵဝ်းထုိင်တီႈၼႆ 
တတႉ တတၸၢင်ႊၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်လႆႈ တၵႈၵၢင် ပုိၼ်ႉတီႈ ၸူိဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသုိၵ်းသူိဝ် 
(ပူိင်ယ်ႂႇ ၸူိဝ်းၵုိတ်းတုိၵ်းဝႆႉ) တလႈ တင်းမူိင်းပတ်းပုိၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တတၵမ်ႉၸႆွႈ ၶၵ်ႉ 
ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁ်ႂႈတပႃးၼႅၼ်ႈၼႃလႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ 
ၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ ယႃႇတပႁ်ႂႈ တုမ်ႉတူိဝ်ႉ တၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵုိတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈ
မူိင်း (NCA) ၊ ယႃႇတပႁ်ႂႈ ၶတ်း သၢၼ်ၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၼႆႉၸမ်း သင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႊမိူင်း 
မိူင်းၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်ၶဝ် ဢီးသူၼ်း ႁႂ်ႈ “ၶပ်ႉမၢႆတႃႇႁူမ်ႈတလႃးၵၼ်” 
ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ႁူမ်ႈတလႃးၵၼ်တင်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တတဢဝ်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ 
ၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တလႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တတႁူမ်ႈတလႃးၵၼ် 
ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ မၢင်တီႈမၢင်တွၼ်ႈ၊ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် 
ပုၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တလႈ ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ၸိူဝ်း 
ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇၽိတ်းပိူင်ႈလႆႈ၊ ဢၼ်လႆႈႁူႉၵၼ် 
ဝႆႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၼၼ်ႉတတႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ 
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ႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလီမႃးတသ ယူင်ႉၶၢပ်ႈမၼ်း ႁႅင်းမႃးၼၼ်ႉ၊ ဢဝ်ယူင်ႉ 
ၶၢပ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တမႇၶႂၢၵ်ႈမႃး ႁႂ်ႈထိုင်ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းယၢမ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်မႃး 
ၼၼ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းတၵႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်း သင်ဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ 
ငၢႆႈငၢႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တတပဵၼ်မႃးလႆႈ ၼင်ႇၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ 
ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႇတတရႇ ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸႆွႈတႃႇငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၵႆႉလႆႈတတႃႇသူႈၵၼ်တင်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် တၵႈၵၢင် 
တၢင်းၸႆွႈထႅမ် တလႈ ၶပ်ႉမၢႆႁုၼ်ႈမုၼ်းၶုိၼ်ႈယ်ႂႇ ဢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ 
တလႈတင်း ၵၢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶၢမ်ႇတူိဝ်ႉလႆႈလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်မူိင်း
ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ် ထၢင်ႇႁၼ်ဝႆႉၼႆႉ မီးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယူင်ႉယ်ႂးၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃ
ၼၼ်ႉတၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈငႃႇ တႃႇၵူိတ်ႇပဵၼ်ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ၊ ၼႆတလႈ ၸင်ႇပၵ်း 
ၸ်ႂၽူိမ်ႉထႅမ်ပၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတသ ၼ်ႂးၵၢၼ်တၵႃႇသၢင်ႈငမ်း 
ယဵၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈတၢင်ႇၸူိဝ်း ၸူိင်ႉၼင်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်း 
သုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ်။ ၼႆႉၸၢင်ႊၵူိတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ႁႃ ၼ်ႂးလွင်ႈတၢင်းမူိင်းမၢၼ်ႊယူႇ၊ တီႈ 
မူိင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ၸုိင်ႈမူိင်း ၶဝ်ႈပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၸွမ်း 
ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ၊ ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ်တၵႃႈ မီးၽုင်းငဝ်းၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ် ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် 
ယုိင်ႈယ်ႂႇ။ ၽူိဝ်ႇတတၵဵပ်းဢဝ် လၢႆးတၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈပူိင်ၽိဝ်ၼူိဝ်မၼ်း၊ 
တႃႉမၵ်းမၼ်ႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇ လွင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ တၢင်းလူဝ်ႇ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း 
ၶုိၼ်ႈယ်ႂႇ ၼမ်လူိဝ်တသ ၵၢၼ်ၶတ်းတႃႉ ၵၢၼ်ၵူၼ်း တလႈ ၵၢၼ်မူိင်း၊ ၸဝ်ႈတႃႇၼ တလႈ 
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵၢၼ်ၽွင်းၶဵဝ်ၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉႁၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၸူိဝ်းႁဵတ်းႁ်ႂႈ သုိၵ်း 
သူိဝ် ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မႃးႁူဝ်သိပ်းပီႊၼႆႉ ၵူိတ်ႇပဵၼ် မႃးယွၼ်ႉၵၢၼ်မူိင်း ဢၼ်ဝႃႈ 
ၼႆႉ။ ၼႆႉၸင်ႇ တတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် တတဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸ်ႂၸွမ်း 
လွင်ႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တတဢဝ်ၶပ်ႉမၢႆ “တႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတတၶုိၼ်ႈယ်ႂႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်း” 
ၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မူိင်းမၢၼ်ႊ တလႈတင်း ဢဝ်တၢင်းၸႆွႈထႅမ် မဵတ်းဢဝ် 
ႁ်ႂႈၸ်ႂပူိင်ႈၵႂႃႇၼူိဝ် လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈတွၼ်ႈၵၢၼ်မူိင်း ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ။ 

တီႈၵၼ် 4 ၼႆႉတတႉ တၼႉၼမ်းဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႇတၶဝ် တလႈ ၽူႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ် 
(ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်)၊ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တလႈ တပ်ႉမတတႃႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း 
တႃႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။

ၶၶႃႈၵၼႉၼမ်း တႃႇၸဝ်ႈၼႃႇတၶဝ် 

   လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပႃးၸဵမ် ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ 
ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်လႆႈ လီငၢမ်းၸင်ႇ ၸင်ႇ တတ ၸၢင်ႊၵမ်ႉယွင်ပၼ်လႆႈ 
လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ တတႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တတယိုၼ်းမိုဝ်းထိုင်လႆႈတတႃႇ တူင်ႇ 
ဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ႁႅင်းတဢႇတသ တၵႃႇသၢင်ႈလႆႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် တႃႇတတပဵၼ်မႃး 
ယူင်ႉယႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် တလႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီငၢမ်း 
ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတတရႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ။ 

   ၸဝ်ႈတႃႇၼ တလႈ ၽူႈလူင်းတိုၼ်း တီႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ် ထုၵ်ႇလီၽႅၼ် 
ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း တလႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း ႁႂ်ႈတပႃးႁၼ် ထိုင်ၵမ်ႉၸွႆႈလႆႈ ပိူင် 
ၵၢၼ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ တၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းတၵႈၵၢင်သွင်
ၽၢႆႇ တလႈ တၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA)။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တလႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ (ဢၼ်ဢမ်ႇ 

ၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈယိူင်းၸူးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်) ၼႆႉ တတဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶတ်း 
ၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်တတလႆႈတူၺ်းပဵၼ် ၶွပ်ႇပိူင် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်
ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႊၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼင်ႇ 
တၶႃႈၸီႉၸမ်ႈ တီႈဢၼ်ပႆႇလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈဢၼ်ၸၢင်ႊမီး 
တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ 

   ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁႂ်ႈမီးႁႅင်း၊ ၼႆ 
ၸင်ႇ ၶဝ်တတၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် တမႃႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတသ 
ပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉတၵႃႈ တတပႃးၼႃႈၵၢၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶူင်း 
ၵၢၼ်ပွတ်းလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢၼ်သၢင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ။

   လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၶဝ် မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်တသ ၶီ 
ၸႂ်ဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇ ဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် 
တတၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးသုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆ 
ယဝ်ႉ။ မႆႈၸႂ်ထႅင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၼႃႈလိၼ် 
ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

   ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပဵၼ်တတႉတတႉၼႆၸိုင် ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ 
ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉတလႈ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ တတဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လၢႆးတၢင်း 
ဢၼ်သူၼ်းၾႆးပၼ်ၶဝ်ၶႅင်ႈၶႅင်လိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ တပႃးတတၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၽၢႆႇၶူင်း 
ၵၢၼ်ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉ ထၢၼ်ၼႆၸိုင် ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ တၵ်းတတလႆႈၶဝ်ႈႁႃ ငူပ်ႉငီႉ 
ၵၼ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၵၼ်တင်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တူင်ႇ 
ဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တလႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။ 
တပႃးဝႃႈ တတတတႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် 
ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ် ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈႁႃၸူး ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉ 
ၵၢၼ် ၸဵမ်ၸဝ်ႉတလႈ။

   လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တလႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ 
ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင်ၸုမ်း တလႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ 
ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းႁူင် ပိူၼ်ႈႁူႉၸွမ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ။ 

 

   လူဝ်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈဝႃႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ယွမ်း 
ႁပ်ႉ လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈပိူင်ၶဝ်ႈ တၢင်းဝႆႉတႃႇၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈ 
ၼၼ်ႉ။ တတလႆႈၵမ်ႉယွင်ပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တတၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇမႃးတသ ပဵၼ်မႃးၸုမ်းတမႃဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ၼၼ်ႉ။ တႃႇတၼလႆႈ လွင်ႈဝႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၶဝ်ၶဝ်ႈပိူင်တီႈၵၢၼ်မိူ
င်းၼၼ်ႉ  တတလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၶႃႈပွင်ႇထုင်ႈ (MoU) တလႈ တၶႃႈတူၵ်းလူင်း
ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တတႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉၼႆ 
သမ်ႉ တတလႆႈဢုပ်ႇလူင်ႈၼႃႈ တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်တတၽွမ်ႉၸွမ်းၼၼ်ႉ။

   ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ၸႆွႈသၢင်ႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တလႈ ၽၢႆႇပုိၼ်ႉတီႈ (ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်း 
ၶူိဝ်း တလႈ ၸုမ်းသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) ႁဵတ်းမူိၼ် ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈတပႃးၶဝ်ႁႃ 
ႁူမ်ႈမုိဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ တီႈလ်ႂသၢင်ႇထုၵ်ႇတၵႃႈ တတလႆႈသုိပ်ႇတၢမ်း 
လၢမ်းၶႂၢၵ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်။ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၵ်ႈႁႃ တီႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမုိဝ်း တလႈ လွင်ႈၵၢၼ် 
သုမ်ႇငုမ်းလႆႈ ၼ်ႂးတွၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ တလႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတသ သုိပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ တုိဝ်ႉ 
တၢင်း တႃႇပၼ်ႁႅင်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ငၢႆးမူိၼ်ၵၼ်လႆႈ ၼ်ႂးတွၼ်ႈၵၢၼ်တၢင်ႇမဵဝ်း။ 
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ၵမ်ႉၸႆွႈပၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တလႈ ၸုမ်းသုိၵ်း ၸၢဝ်းၶူိဝ်းၶဝ် ပုၼ်ႈတႃႇတတမီး ပူိင် 
ၵၢၼ် (ToR) တလႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈပႃးလႆႈၼ်ႂး တၵႃမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆ 
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (IAC) ဢၼ်တၼႉၼမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

   လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ တီးၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး လၢႆးၶဝ်ႈၸူး “လၢႆးလဵဝ် 
ထုၵ်ႇၵူႊတီႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ။ တတသွၵ်ႈႁႃလၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လီငၢမ်း တႃႇဢၼ် 
လႂ် ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၸင်ႇ တတၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် 
ဢၼ်လီငၢမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ တတပႃးဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

   ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် မိူဝ်ႈလႂ် တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ-ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း) တလႈ တၵႃႇမတီႇတၽမၼ်း ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ။

   ပ်ႂႉတူၺ်းတသ ယူႇၽၢႆႇၼႃႈၸႆွႈထႅမ်ပၼ် တႃႇၼၢင်းယိင်း တတၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈ 
ၼ်ႂးၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၶႃႈလႆႈၸ်ႂၵၼ် ၼ်ႂးတၶႃႈတူၵ်း
လူင်းၵုိတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈမူိင်း တလႈ ၽွၼ်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မူိင်းႁူမ်ႈ
တုမ်ၼၼ်ႉ။

ၶၶႃႈၵၼႉၼမ်း တႃႇႄူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႄႈ တပ်ႉမၶတႃႇ

   လူဝ်ႇႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၶႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ လမ်ႇလွင်ႈတၶႃႈၼိုင်ႈ 
ၼႂ်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇ 
တၵႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်တသ ႁႂ်ႈတပႃးသိုပ်ႇပႆလႆႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵႂႃႇ 
တၢင်းၼႃႈ။ တၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတင်းမိူင်း တတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပိူင်ယႂ်ႇ 
ပိုၼ်ႉတီႈၵႆယၢဝ် တီႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼၼ်ႉ။  

   ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈလုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈလီတတႃႇၵၼ်ၶုိၼ်း 
တလႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (NRPC)။ လုမ်းပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈ ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ လီတတႃႇၶုိၼ်း 
တလႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (NRPC) ထုၵ်ႇလီပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တီႈလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တၸႊမူိင်း 
တလႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ် ႁူႉပွင်ႇလွင်ႈ NCA၊ ၸီႉသင်ႇတီႈၶဝ် သင်မီး လွင်ႈတၢင်း 
ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵွင်ႉၵၼ် တပႃးၼႆ တတလႆႈၵုမ်ၵွင်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသုိၵ်းၸၢဝ်းၶူိဝ်း၊ ၸုမ်း 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တလႈ တူင်ႇဝူင်ႇၵူၼ်း ၸူိဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသုိၵ်းၼၼ်ႉ။ တပ်ႉ 
မတတႃႇတၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇတၶႃႈသင်ႇ တီႈၽူႈၵွၼ်း တပ်ႉတီႈတၢင်းတ်ႂႈ ၸူိင်ႉၼင်ႇပႃႈ 
ၼူိဝ်ၼၼ်ႉ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပူိင်ႇၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ (GAD) တၵႃႈ တတလႆႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ 
တီႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ် ၼ်ႂးတူင်ႇတၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇပႃႈၼူိဝ်ၼႆႉ ႁ်ႂႈၶဝ်တပႃး ႁူႉပွင်ႇ 
လွင်ႈ NCA တလႈတင်း လွင်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼ်ႂးမၼ်းၼၼ်ႉ။ ထုၵ်ႇ 
လီၸီႉသင်ႇဝႆႉ တီႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈတသ ပၼ်ဝႆႉပုိၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တၶႃႈ 
တူၵ်းလူင်းၵုိတ်းတုိၵ်းတူဝ်ႈမူိင်း (ဢိၵ်ႇတင်း တၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵုိတ်းတုိၵ်း တၵႈၵၢင် 
သွင်ၽၢႆႇ)၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တတမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈသင်၊ သင် 
ႁဵတ်း တတမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈသင် တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸူိင်ႉႁိုဝ် တလႈ 

တင်း လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶုိၼ်ႈယ်ႂႇ ၽဵင်ႇမူိၼ်ၵၼ် ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႊ ၸူိဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

   ဢွၵ်ႇတၶႃႈၸီႉသင်ႇ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉတၸႊမိူင်း တလႈ တၸႊတိူင်း (ဢိၵ်ႇ 
တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) တတလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်းၽူႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႇ 
ၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈယဝ်ႉတသ ႁပ်ႉႁွင်းပၼ် ဝႂ်ပိူင်ႇငမ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း 
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ။ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတသ 
ငူပ်ႉငီႉ လွင်ႈႁပ်ႉႁၼ်ထိုင် ယူင်ႉပိူင် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 
ဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူင်ႉ ၼင်ႇ ၵၢၼ်တီႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်ပႃႇမႆႉ၊ ၵၢၼ်ၶူဝ်းတႁႈတိုၼ်းလၢင်း၊ 
ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်တတ်း 
သိၼ်၊ လွင်ႈပၵ်းပိူင်ပိူင်ႇတီႈလိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွမ်းႁပ်ႉ 
ႁၼ်ထိုင် ယူင်ႉပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႊငၢႆႈငႅမ်ႈ တႃႇတၵႃႇ 
သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်တသ ၸီႉတၼလႆႈ ႁႅင်းၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဝႆႉတတႃႇ 
တပ်ႉမတတႃႇ တလႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ။

   ႁပ်ႉပၢၵ်ႇႁႂ်ႈတၼႉၼွၼ်းဝႃႈ ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း တလႈ 
တပႃႇလၸီႇ ဢၼ်တၢင်ႇတၼဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တၵ်းတတ 
လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တလႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် 
ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈတတလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈၵၢၼ် 
ႁႅၼ်းၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တတလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး တၶႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်း 
တူဝ်ႈမိူင်း (ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) တသ ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ 
တၵႈၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈ
ၶၢဝ်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တလႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ထုၵ်ႇလီတၼ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ် 
ၵၢၼ်မိူင်း၊ ဢဝ်တၶႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 
ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁႅၼ်းၾိင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ။

    

   ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶပ်ႉမၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈ- လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တလႈ ၸုမ်း 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ယူႇတီႈ တၵႃႇမတီႇ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းတသ တတႁဵတ်းသင်လႆႈ 
လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႊၽၢႆႇ တတတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸတ်း 
ႁဵတ်း တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပႂ်ႉ တတႃႇ 
ထိုင် တတ်းမၵ်းလႅၼ်လိၼ် တပ်ႉၽႂ်တပ်ႉမၼ်း တပႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႆႉထုၵ်ႇလီ 
ဝူၼ်ႉၶႆႈတသ တၵႃႇတင်ႈၸွမ်း လၢႆးတၢင်း ဢၼ်မူၼ်ႉတမးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ၊ ယႃႇ 
တပႁႂ်ႈမီးၶၵ်ႉၵၢၼ်လၢႆလၢႆၸၼ်ႉ ၸၢင်းၵိုတ်းၶမ်ပႅတ်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတတတၵႃႇ 
တင်ႈ တၵႃႇမတီႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶပ်ႉ 
မၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်တတလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

  ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၽွတ်ႈတင်ႈ တၵႃႇမတီႇ ၸၼ်ႉတၸႊမိူင်း တလႈ တၸႊတိူင်း ဢၼ်ပႃး 
ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈၵူႊၽၢႆႇ (ပႃးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၸုမ်းသၢင်ႈ 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ တူဝ်တႅၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တလႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၶၼ်ႈ 
တွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်ၶဝ်) ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်း တမ်းဝၢင်းတၶႃႈတႅပ်းတတ်း တႃႇၵၢၼ် 
ၵမ်ႉၸွႆႈ တလႈ တႃႇၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း ၶၼ်ႈ 
တွၼ်ႈ သုၼ်ႇလဵဝ်။ တၵႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း-ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊၵမ်ႉ 
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ယွင်ပၼ်လႆႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵွင်ႉသၢၼ် တီႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တလႈ မိူဝ်ႈတတထတ်း 
သၢင် တတလူဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းသင် ဢွၼ်တၢင်း ၼႆၼၼ်ႉ။ တၵႃႇသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆ 
တူင်ႇတၢင်ႇ (တူဝ်ယၢင်ႇ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ) ႁႂ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်တသ ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး 
ၽွၼ်းၵၢၼ်လီ ပုၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇ တၢမ်ႇသိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ 
တၵႃႇမတီႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁၼ်ပဵၼ် လၢႆးတၢင်းတၢင်ႇဢၼ် တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်း 
လွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်ႇလူင်ႉလႅင်း တလႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ် ထုၵ်ႇ 
လီမီး ပိူဝ်ႈတႃႇ တၵႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း-ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လႆႈ 
တၵႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တၵႃႇမတီႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႈၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း-
ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တၵႃႇမတီႇၵုမ်းၵၢၼ် 
တႃႇၶူင်းၵၢၼ်လူင်ႈၼႃႈ တလႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈ 
လိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

 တႃႇတတပွင်ပဵၼ် ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၸႂ်ယႂ်ႇ တႃႇတတမၵ်းတတ်း
လႅၼ်ၶၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်။ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸၢင်ႊတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၸွႆႈ 
သၢင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းတၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ 
ယူႇယဝ်ႉ။

ၶၶႃႈၵၼႉၼမ်း တႃႇၸုမ်းသိုႄ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

   တတလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းၼမ် တတယုမ်ႇယမ်ယွမ်းႁပ်ႉ ၵၢၼ် 
ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တသ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း 
ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼၼ်ႉ တၵ်းတတလႆႈမူၼ်ႉတမး ပိူင်ၵၢၼ် 
ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉ တီႈတွၼ်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇမၢၵ်ႈမီး၊ 
ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တလႈ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် တမႃႇတႁႈတိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်း 
သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်။

   ၼင်ႇႁိုဝ် တတၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်လႆႈ တူင်ႇဝူင်ႇၵူၼ်း တလႈတင်း တႃႇ ‘သၢင်ႈပိူင် 
ၾႅတ်ႇတတရႇ တတႇဢဝ်တၢင်းတႂ်ႈ’ ၼႆႉ လူဝ်ႇသၢင်ႈ တၶႃႈမုင်ႈႁၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ 
ယူင်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တႃႇယၢမ်းလဵဝ် တလႈ တႃႇၶၢဝ်း 
ယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၸပ်းၸႂ်ၶဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်မူၼ်ႉတမးလၵ်းမိူင်း 
တိုၵ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇၼႆႉ တၵ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတသ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ 
ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၸူး ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတတရႇယူႇယဝ်ႉ။

   လူဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ပိူင်ၵၢၼ် (ToR) တႃႇထၢၼ်ႈငၢၼ်း တလႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၵႃႇမတီႇ 
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတသ တိုၵ်းသူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၼ် 
ပၢင်ၵုမ်တၵႃႇမတီႇ။ တႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႂ် တလႈ တွၼ်ႈၵၢၼ် 
ဢၼ်လႂ်ၼႆႉ တတဢဝ်မွပ်ႈပၼ် တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတသ ၸိူဝ်း 
လႂ်သမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တတ 
ဢုပ်ႇၵၼ် သွင်ၽၢႆႇတၶႃတၶႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈ 
ၶၢဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပၵ်းၸႂ် တႃႇတူၵ်းလူင်း ၵၼ်လႆႈ လၵ်းပိူင်မၼ်းၵွႆး၊ ႁူဝ်ယွႆႈ 
မၼ်းတတႉ တတၸတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႇတၢင်ႇ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။ 
ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇတၢင်ႇတၼ 
တီႈတၵႃႇမတီႇၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ-ပွတ်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တပႃးတတဢုပ်ႇလႆႈ 
ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တလႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တလႈ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း သုၼ်ႇ 
လဵဝ်ၶဝ်။

   ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၵႃႇမတီႇႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈတၼႉၼမ်းပႃး တၵႃ 
တၽၸၼ်ႉတၸႊမိူင်း တလႈ တိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ တတဢုပ်ႇ ၵုမ်လႆႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ 
တလႈ လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း 
ၶၼ်ႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်။

   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းတသ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶပ်ႉမၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် 
ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၼႃႇၼၶဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇ 
ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လွင်ႈဝႃႈ ႁူဝ်တၶႃႈဢၼ်လႂ် ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈတၼ တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် 
ၶဝ်၊ တီႈလုမ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း တလႈ လုမ်းၸၼ်ႉတၸႊတွၼ်ႈ ၽၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း
ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၼႆၼၼ်ႉ။

ၶၶႃႈၵၼႉၼမ်း တႃႇၶၼ်ႈတွၼ်ႈသုၼ်ႇႄဵဝ်

   လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ တႃႇတတ 
ႁဵတ်းၵၢၼ် ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ႁႂ်ႈတပႃး တတဢမ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်းမႃးၼၼ်ႉတလႈသင်၊ တႃႇ 
တတလႆႈတမ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉလႂ်၊ တႃႇလူတ်းယွမ်းတၽးၶဵၼ် သိင်ႇ 
ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼၼ်ႉလႂ်၊ တႃႇတတမီးၽွၼ်းလီၼမ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။

   လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပဵၼ်ဝႆႉမုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလႆႈ 
တွၼ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယူႇႁင်းၶဝ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်း 
ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၵႃႊလႆႈလူင်း 
မၢႆၽၢင် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တတလႆႈသုၼ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ 
ၼႆတလႈ တတလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတတႃႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸဵမ် 
ၸၼ်ႉတႂ်ႈ တတႃႇ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

   ယႃႇတပတၵႃႇသၢင်ႈ ၶူင်းသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်၊ ယႃႇတပဢၢင်ႈဢဝ် 
ဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းတႁႈတိုၼ်းလၢင်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ၼႂ်းၼႃႈ လိၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈ 
ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ် 
ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်လူႉၵွႆၶိုၼ်းငၢႆႈငႅမ်ႈ တလႈ တတဢမ်ႇမီးလွင်ႈၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်း၊ 
တတမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတႃႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယုမ်ႇယမ်လႆႈ ၽူႈလမ်ႇလွင်ႈ 
ၶဝ် တင်းပိုၵ်း။ 

   တိူင်ႇပၢင်ႇၶဝ်ႈၸူး တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ၸွမ်းၼင်ႇ 
ပိူင်ၵၢၼ် တၶႃႈလႆႈၸႂ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈ လွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း (FPIC) တသ 
ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၵ်းၸဵင်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွပ်ႇပူဝ်ႇတရးသျိၼ်း ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း 
(IFC) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ၸၢင်ႊၵိူတ်ႇပဵၼ် 
ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ (CSBP) တသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ တၶႃႈၸီႉၸမ်ႈ တႃႇသုၼ်ႇလႆႈ 
သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRDD) ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈတလႈ။ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ 
တၵ်းတတလႆႈ ၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢိၵ်ႇပႃး တပႃႇ 
လၸီႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတသ တိုၼ်းတတဢမ်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လႃးလႃးယဝ်ႉ
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