တွ်််ႊ

႖

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ရလ

ၵၢၼ််ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း် လွင် ငမ််းယဵ်် မိူင််းမၼ်််ႊ

ၽိူ ၸဝ
ိူ ်း် ပ တႈၼ ် လ ႁူမ် ၵၢ််တမ
ႅ ် လၵၢ််းၵၢၼ်် ်
ွ ဢ
် ််် ဝ

ေႃႈဢ်း ်းၾင််ႇေႃႈတ်း ်််းရလ
ိူ်းေႃႈမ လိူင် Paul A. R. Hobson
Matthew Arnold
Nicola Williams
Lea Lybecker
Kyaw Myo Oo

လၵၢ််းၵၢၼ််

ွ််ဢ််် ပဵ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မို်််းလႅင််း

ၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််းရလ ၵၢိူ်််းမိူင်း် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ်််ႇ ဝ် ၵၢမ် ၸွၺ်
ဝ လွင် တၼင််း်ႈၼ်းလၵၢ််းၵၢၼ််
ေႃႈဢ်း

်းၾင််ႇေႃႈတ်း

ႁ််ေႃႈဢ်ႇၵၢ ႅ်််ႇ

ွ်တ
် င််းမိူတ််း် ပဵ််ပွင် ၵၢႈၼမ််း

်််း ၵၢိူၺ််းၵၢ ်ႊ ဢမ််ႇလ တၼင်တိူဝ် တၼင််း

်ႇ ၾ ်ႇၵၢၼ််မိုင််းလႅင််းၵၢိူ်ႊမိူင်း် မိူင််း မိူင်း် ဢရမ်း

်ႇၵၢၼ်််ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ဢရမ်း ်ႇၵၢၼ််

လွင် တၼင််း
ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈ်းၼ တွ််ႊ
် ်
1

်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငဝ််းယဵ််ယၼမ််းလဵဝ််
လ ဵတ် ထဵင်ၵၢ််
မဵဝ်း် ႅ်််းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢၼ််
ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််းၸိူင် ႁိုဝ်ၽွင်

2

ၽဵ််ၵၢၼ်် ၼဝ််းပွတ််းရလ ၼဝ််းယၼဝ််း
တ ်ႇ ိုတ် ၸိူ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ
ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ်် င်
ို ််းလ ်းမႈၼ်ႇ တၼင််း်ွၵၢ် ရလ
တၼင််း်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််် မ်းၸိူင် ႁိုဝ်
ၸၼင််ႊမ်းမိူ်ႇပင
ိူ ် ၸိူင် ႁိုဝ်လ လ

3

်င််ႇႁိုဝ် ေႃႈပ ်းေႃႈတဢွၵၢ််ႇၾၼင်ႁၼင််ႊ
ၽ်
ို ်ေႃႈ လ ၸႈၼငမ််းယဵ်် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ်််
ၵၢိုင််ႇလ ဢဝ် ပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် မဵဝ််းၸိူင် ႁိုဝ်
ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းပ ်း
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ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ ရလ
●

်ႈၼ်းပၼင်ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းၵၢၼ််မင
ိူ ််း်ဝ
ိူ ် ၵၢၼ််
မၼၵၢ် မို််း် ရလ ပိူင်ၵၢၼ််ငို်််းလ ်း
ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇၸွမ််း ႁူဝ်ေႃႈ
ၵၢႈၼင် ႈၼင် ဢ််ၸိုမ််းၵၢိူ်ႊၾ ်ႇလ
ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းဝ ််် ယိူ်ႇ

●

ပိူင်ၵၢၼ််ငို််း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ်
ပဵ််တွ််ႊ
် လမ််ႇလွင် ဝ ်ႈၼ်းၵၢၼ််
ဢိုပ််ႇ ဢိူဝ််း်ဝ
ိူ ် ယိူင် ပိူင်ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
ၸႅတ် ၸၼင််ႇ၊ ၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် တိူင်ႇ် ဝိူင်း်
ၽွမ် ႁူမ် ၊ ၵၢၼ််ႁု်် မို််း် ဢွၵၢ််ႇ
ပိူင်တႅၵၢ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ်
ွ ်ႇ် ရလ
ငို်််း ဝ် ဝ
ိူ ််းငဝ် တ်
ို ််း ၸိူဝ််း်

●

ၸိုမ််း်ၼမ််း ၼင် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််းႁူမ်
် လ တိူဝ််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ် ၵၢၼ််ၸတ််း
ၵၢၼ်် ငို််း် ၵၢိူ််း် မိူင််း ရလ လၵၢ််း်မ််း
ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
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်
ိူ ႁ
် ်ႊ် ်း
ရလ ဝ
ိူ ်း် င
ွ ်
ငဝ် တ်
ို ်း်

ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

ၵၢၼ််မင
ိူ ်း်
ပိူငၾ
် တ
ႅ ်ႇ် တရ ်ႇ

ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ

ၵၢၼ််ၵၢ်
ိူ ်း်

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ၵၢၼ််ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််
်ိူဝၵၢ
် ၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ််် ၵၢ
လ တိူဝ််း ႈၼ်ႇႁႅင််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ် ိူဝ််း ွင်
ငဝ် တ်
ို ််းယဝ် မ်််းလိူဝ််ႇၵၢၼ်် ၸႈၼ
ၵၢႈၼင် ႈၼင််ိူဝ် ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ ႁႂ်ႈ် မ်း လွင်
ၵၢွ်််း ၵၢင
ိူ ် ်ိူဝ်-( ိူဝ််းပင
ိူ ််ႇ၊ ွ်််ႇ ိူဝ််း
ၵၢို်််ႇ ရလ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ွ်််ႇၵၢ ်ႊ
ၸိုမ် ရတ်ႇၵၢႈ ်ႇၸိူဝ််း် …) ရလ ၵၢၼ််
ပ် ႁႅ်််း်ိူဝ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း
ွ်််ႇ ၸိူဝ််း် ယိူ်ႇ
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ပင
ိူ ်ၵၢၼ််ၸၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ င်
ို ််း ဝ်
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း
်ႈၼ်းပိူငၵၢ
် ၼ််ၸဵၵၢ််ႇရၽ င်
ို ််း ဝ်
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် ရၵၢ မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊရလ
တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ဝ်
ပ ်းၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ၼဝ််းယၼဝ််း၊ ပ် ၵၢၼ််မို်််းလႅင််း
ရလ ၵၢၼ််ၵၢိူ်််း၊ ၵၢၼ်် ၼင် ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇရလ
ပ ်းယိူ်ႇလ ဢ်််ႇၵၢႅ်််ႇ ႅင်၊ ၵၢၼ််ၽိူမ် တိူမ််း တ်
ို ််း
လၼင််းတ ်ႇ ႁူင််းေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပ်
ို ် ထၼ််ၸိူဝ််း် ယဝ်
မိူဝ် ၽွင််းၸတ််းၸႅၵၢ််ႇ ိူင််ႇ ို်််း င်
ို ််း ဝ် ဝ
ိူ ််း ွင်
ငဝ် တ်
ို ််း််် လ ႈၼ်ႇၸႈၼပ ်း ၵၢၼ််တိုမ် တိူဝ်
ိုင််ႇဝႅတ် လွမ် ရလ တိူင််ႇၵၢိူ်််း ၵၢွပ် ၵၢၼ်် ိုတ််း
ႁဵတ််း ိူဝ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ၵၢၼ်် ပ် ႁႅင်း် ပင
ိူ ၸ
် ၵၢ
ႅ ်ႇ် ရၽ ်
ွ ်ႇ်

ၵၢၼ်် ၼင် လွၵၢ် ၽဵင်ႇ် ပဵင်း် :

ၽွင််းတိုမ််ႊလိူင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ရလ လိူင်ပွင််ႊ ၸိုင်
မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ ် မၵၢ််းမ်် တ ်ႇေႃႈတႁဵတ််း
ပိူင်ပို်် ငဝ် ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််းၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််းရလ တိူင်း် ႁႂ်ႈ် မ်းင်
ို ််းၵၢိုမ််ႇထိူ််
တ ်ႇၵၢမ် ထႅမ််ႈၼ်း ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း ႁႂ်ႈ်
ၵၢိုင််ႇငမ််ႇတင််း င်
ို ််း ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းလ
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
ွ််ႇ် ႁူမ်
လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင် ၸႅၵၢ််ႇရၽ ွ်််ႇ ဢ််လ မ ်း တ
( ွ်််ႇငို်််း ဝ် ၊ ွ်််ႇႁူမ် လိူင််းတို်််း၊ ွ်််ႇၵၢ
၊ ွ်််ႇပိူင််ႇ ဝ
ိူ ််း င
ွ )် ပ််ၸိူ်း လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယဝ် ၵၢၼ််ပ််င်
ို ််း
ၸိူ်းတိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း် ေႃႈတလ မ်း
လွင် ်ပ် တႅၵၢ် ၽဵင််ႇၽဵင််ႇ ပဵင််းပဵင်း် ယဝ်
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ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၵၢွ််း် ၵၢင
ိူ ်
်င််ႇႁိုဝ် ေႃႈတမ်းလွင် ႈၼ ယႈၼ်ႇ ်ႈၼ်းၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း
ရလ ထိုင်တ တ ်ႇတိူင််း ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း််် လိူင်
ပွင််ႊၸင
ို ် ၵၢၼင် ေႃႈတလ ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၽဵင််ႇပဵင််း
်ႈၼ်းၵၢၼ််ၵၢဵပ််း ွ်််ႇ တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််းယိူ်ႇ

် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ႁၼၵၢ် ႁ်် တ ်ႇပင
ိူ ၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
●

ၽိူ လမ််ႇလွင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လွင် ငမ််းယဵ်် ဝ်် ၸၼင််ႊ
ၸႈၼၸႈၼ တိုဝ်း် င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်လမ််ႇလွင် တ ်ႇပဵ်် ၽွ်််းလၸိူ်း
ၽိူ်းၸိူဝ်း် လ ၼမ််ႇတၼမ််ႇ ေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ရလ လွင် တၼင််းတၼင််ႇၸဝ
ိူ ််း

●

တ ေႃႈ ဢ််ဝ ၽိူ ၸိူဝ််းလ ၼမ််ႇတၼမ််ႇေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ဝ် ပ ်း ၽိူ
ၸိူဝ််းလ ပ ်ႊ/ထိုၵၢ််ႇႁုပ််ႇၸိူ ၊ ၺ ်းၵၢၼ််လိူလ ေႃႈပ ၵၢ််လ ်းႁၼဝ် ၊
ၸိူဝ််းလ ပဵ်တ
် ိုၵၢ် တ ၵၢွပ် ပၼင်တၵၢ
ို ််း၊ ၸဝ
ိူ ််းၵၢၼ််ႁ ၵၢ််လဵင်
တွင် လိူ ိုမ််း၊ မ်းပ ်ွင် ဢ််လ ၼမ််ႇေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း၊ ၸဝ
ိူ ််းလ
မ်းလွင် တိုမ် တိူဝ် တ ၸႈၼ ရလ လွင်တိုမ် တိူဝ် တွ်််ႊၸႈၼတၼင််ႇ
ၸိူဝ််း

●

တ ၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ် ရလ တၼင််းၸွၺ် ထႅမ််ႇ တ ်ႇၵၢၼ််
ို်််းရမ်းပိူၵၢ််းပွင်တိူင််ႇၵၢိူ်််း ဝ ်းပၼင်တၵၢ
ို ််းရလ ်ႈၼ်းၵၢၼ်် ၼင်
လွင် ၽွင် ႁူမ် ၸိူဝ် ၸၼတ် ် လ ၸႈၼဝ်
ိူ ် ွ်််ႇပ ်း ၽိူ
ယင််းၽိူ ၸ ဢၵၢ််ႇၵၢိူ်််း်ိုမ််ႇၸဝ
ိူ ််းၺ ်းေႃႈၽ်း််် တင််း ဵင် ယိူ်ႇ
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င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်် ၽိူမ် ထႅမ် ပ််
တၼင််းလိူဝ််ႇၵၢၼ််တိူင််ႇ ၵၢိူ်််း ရလ
ၵၢၼ််မ်
ို ််းလႅင််း ဢင်လိူၺ် ႁူဝ်
်ပ် ၵၢိူ်််း ေႃႈ ယဝ် ို်််း ေႃႈၵၢ
ဢဝ် ပို်် ၽွ်််းပ််ၵၢၼ််ဢမ််ႇ
ၽဵင််ႇပဵင််းၸ ်း ယင််း ေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း
တိူဝ််းပၵၢ််းၸႈၼ ၵၢမ် ထႅမ်ပ်် ၵၢိူ်််း
ၸိုတ် ၵၢႅင် ၊ ၽိူ ထိူပ််းၺ ်း ေႃႈၽ်းတိူၵၢ််း
ၽၼ််၊ ေႃႈၽ်းမိူၺ် လိူင် ရလ
ေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း ၸိူဝ််း် ယဝ်
* ၢၼ ်ႉ ထႅ်ႉၼ ပႅၵဵၼငၼ
ို ်းၸွၺ်ႈထႅ်ႉ ဢ်ႉ
ၼၼ ပႅၵဵၼ ၢၼဢူၼ်း်ႉႅင ငၼ
ို ်း ၼ််းတ ်ႈၸို်ႉ်း
လူငပႅၵွင်ႊၸိုင်ႈ ဢ်ႉ ၼၼ ၼ််းတ ်ႈ ်ႉို ၸို်ႉ်း
လၢလၢ်ႉူင်း တလ်ႈ လူငပႅၵွင်ႊၸိုင်ႈ်ႉူင်းယ်ႈ ။

ဢွင် တ ဢ််မ်းၵၢိူ််း် ပ ်ႊေႃႈၽ်း်ႈ်းၼ မင
ိူ ်း်
2006, 2016

ႁၼင််ႊ ွငဢ
် ််် ပဵ််
ၽ်
ို ်မၵၢ််းမ ၸိုမ််းႁဵတ််းၵၢၼ််
ၸွၺ် ထႅမ်ၸၼဝ််းၵၢိူ်််း ဝ်
ႁဵတ််းဝ ်ႈၼ်း ၼဝ််းယၼမ််း
ဢ််ဢမ််ႇမ်
ိူ ်ၵၢ်််််
ေႃႈ
မ် ၸ ပိူင််းရ်လွင်
ထင်မ်းၵၢိူ်််းပ ်ႊေႃႈၽ်း ိုၵၢ််း
ေႃႈ မို်််းဢ််ပိူင််းရ်
ၵၢိူ်််းပ ်ႊေႃႈၽ်း် ၸၼင််ႊ
ဢဝ်ၸႈၼ တ ်ႇ ၽမ
ိူ ် တိူမ်း်
ၸွၺ် ထႅမ် ၵၢိူ်််းမင
ိူ ််းၸိူဝ််း
ၺ ်းတၼမ််ႇ ိုၵၢ််း ႁႅင််းႁႅင််း .
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
လွင် လိူင် လႅင်း် ႁ််ၸင
ႅ ် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ်း် ရလ ၵၢၼ််ၵၢ်် ်းိူ ၵၢ််လၼပ်
●

ေႃႈ မို်််း ်
ဵ ်
မ င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ဢ််ပ်
ို ််ႊပ််ၸိူ်းၵၢိူ်််းမိူင််းေႃႈ
မ်းလွင် မၵၢ််း ၼ်််းႁႅင််း ် ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ေႃႈဢ်ႇ ေႃႈ
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဝ်

●

မၼင််ႊပွၵၢ် မၼင််ႊလႈမ
ၼ ်း တ ်ႇေႃႈတႁူ လ လွင် ဝ ႁဵတ််းႁိုဝ်ၸႅၵၢ်ႇ် ရၽင်
ို ််း ပ််ၸိူ်း တိူင််း/ရလ
ေႃႈၸ်ႊမိူင််းၸိူင် ႁိုဝ် ၵၢ ်ႊႁိုဝ် ်ေႃႈၵၢ ယင််းမ်းလွင် ယၼပ််ႇယိူ်ႇ လွင် ် ရတ ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်း
ႅ်််းမ ်းလွၺ််းလွၺ််း ၸွမ််းတင််း လွင် ပ်
ို ််ႊၽၼဝ််ႇလိူင်ပွင််ႊ ၸိုင် ဢ််ၽိူမ် တိူဝ််းပ််
င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇတ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင််း််် ယိူ်ႇ

●

ၵၢၼ််လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ်ႈၼ်းၵၢၼ််င်
ို ််း် လမ်း်မ်လိူဝ်ေႃႈ
်ႈၼ်း ိူင််းၵၢၼ်် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း
ဢ််ဢိုပ််ႇၵၢ်် မၵၢ််းမ်် ဝ မိူဝ် ေႃႈမ်ႇ ႒႐႑႗ တ ပၼင်တိုမ််းလိူင် ပၼင်လိူင်််် ယိူ်ႇ တ ်ႇေႃႈၵၢ ၼင်
လွင် ယိုမ််ႇယမ် တင််းတိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမိူင််း််် ်ႈၼ်းပၼင်ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းၸ်် ၸိူဝ်
ၸၼတ် တ တွ်််ႊၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််း််် တ ၵၢၼ်် ဢိုပ် ပိူင််ႇၵၢိူ်ႊထၼ်် ထၼ်် ််် ေႃႈတလ မ်း
ၵၢၼ််ႁူ ေႃႈတ ်ႇပို်် ၽွ်််းရလ လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင်

●

ၽိူ လမ််ႇလွင် ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ် လတႅမ် ၸ်် ၽႅ််ၵၢၼ််င်
ို ််းဢၼ်််းၸႈၼ ရလ
လႁူမ် ႁွမ််းႁဵတ််း ၼင် ် ၵၢၼ်် ်
ို ််ႇဢွ််ၸိူဝ််း််် ယိူ်ႇ ် ပဵ််တ ်ႇ
●

ၸၼင််ႊႁ လ င ်််
ဢမ််ႇႁူ လ လွင် ၸႈၼ ၸ ်ႇ

I) တ ်ႇၵၢၼ််ယိုၵၢ် ်မ် ၵၢတ် ၽိူ ဢွ််ႁူဝ် ်ႈၼ်းယိူင် ၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပိူင်ႇ် မိူဝ်း် ် ရလ II) တ ်ႇ ၼင်
လွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ရလ ၵၢၼ််လိူတ််းႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် တ ၵၢၼ်် င်
ို ််းၸိူဝ််း ််် ယဝ်
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််လတ
ိူ ်း် ႁႅင်း် ပွငင
် ဝ် ၸင
ို ် ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ်း် တ
်ႈၼ်းရလ ်ွၵၢ် ပၼင်ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း်
မိူဝ် ၽွင််းႁဵတ််း ၼင် ၵၢၼ််လၵၢ
ႅ ် လ ်ႊၽင် ပင
ိူ ်ၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း တ ်ႇ ၼဝ််း
ယၼဝ််း (လိူဝ််ႇရမ်းပ ်းလၵၢ််းမိူင််း) ယိူ်ႇ််် ် တ ်ႇပဵ််လွင် ၵၢမ် ထႅမ် ပိူင်
ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ တ်ႇမိူဝ််ႇ ေႃႈ ်ႇ ်ႇ််် ယိူ်ႇ်ႈၼ်း လ ်းၸတ််းၵၢၼ််င်
ို ််း လိူင်
ပွင််ႊၸိုင် ဢ််ၸႈၼ ယိူ်ႇယၼမ််းလဵဝ်် ေႃႈ ေႃႈၵၢ ၸၼင််ႊႁဵတ််းလ ၽွင် ယိူ်ႇ
ၽွင် ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းတ ်ႇ ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််ၸိုင် မိူင််းယိူ်ႇ ၸိူဝ် ်င််ႇယၼမ််းလဵဝ်
် ် ်ႈၼ်းပိူငၸ
် တ််း ၵၢၼတ်ငို်််း ဢ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ၸႈၼ ယိူ်ႇ် ေႃႈၵၢ
မ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇ လိူတ်း် ယွမ််း ႁႅင််းပွင်ငဝ် ၸိုင် ၾ ်ႇၵၢၼ််င်
ို ််း
ယိူ်ႇ (ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ - တၼင််းလိူၵၢ် တ ်ႇ ၸိူဝ််ႊ ၼဝ််းရလ
ၼဝ််းယၼဝ််း).
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််ရမ်းပိူၵၢ်း် တင် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်း တိူင််း/ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ်း် (SEEs)
SEE ဝ် ႁ ပ််လ မ ်း င်
ို ််း ဝ် တ ်ႇၸိုင် မိူင််း မွၵၢ် ႕႐% ေႃႈ
ပိူင်လင
ိူ ်မ်််းရတ လ ်ႈၼ်း ၵၢၼ်် ိူတ််းႁဵတ််း ိူဝ််းရႁ်ႊ
ယိုၵၢ် လဝ်ပ်် ၵၢၼ််ရလ်းပိူၵၢ််းတင် SEE ႁႂ်ႈ် တိူဝ််းမ်းလွင် လွင် လႅင််း
ႁ််ၸႅင် ရလ မ်းလွင် ၵၢမ််းၵၢမ်ထ်
ိူ ် ထ်ႇ ် ၸွၺ် ၼင် ႁႂ်ႈ် ပ ်းမၼၵၢ် မ
တ ၸ်် ထၼ်် ် ်
ို ် ယႈၼ်ႇမ ်းၵၢွၺ််းေႃႈ ဢမ််ႇၵၢ ်း ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မ်း
ၸိုင် မိူင််းရလ င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ ၵၢိူ်််းမိူင််း တ ်ႇပဵ််ၽွ်််းလၸိူ်းလၵၢိူ်််း
မိူင််း််် ေႃႈၵၢ တိူဝ််း်မ်လိူဝ်မ ်း
ေႃႈပ ်း ႈၼ လ ေႃႈ မို်််း်မ်လိူဝ်် ၸင
ို ် ႁ တ :
Bauer. A., et al. 2018. SEE Reform in Myanmar: The Case of Natural Resource
Enterprises. Natural Resource Governance Institute & Renaissance Institute.
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် ၵၢၼ််လင
ွ ် လိူၺ် ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို််း်
ဢ််လမ််ႇလွင် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ၵၢမ််းယဵ််
ၵၢၼ််ယၵၢ
ို ် မို််း် ်မ် ၵၢတ် ၾ ်ႇၽင် ပင
ိူ ်
တ ်ႇပွင််ႇၸႈၼ ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ်တရ ်ႇ ပဵ်ၸ
် ိူင် ႁိုဝ်ရလ မ်းဝ ႁႅင််းဢ်း
ၾ ်ႇၽင် ပိူင်လၵၢ််း်မ််းၸိူင် ႁိုဝ််််် ေႃႈတလ မ်း ပၼင်ယၵၢ
ို ် မို်််း်မ်
ၵၢတ် ၾ ်ႇၽင် ပိူင် ပ်် တ ်ႇၽိူ ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း ၵၢ််းၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ်ယိူ်ႇ
တ ်ႇေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် လ ပိူငၸ
် တ််းၵၢၼ််င်
ို ််း ်ႈၼ်းႁွင် ၵၢၼ််လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ေႃႈ
မ်းပ ်းလွင် လိူင် လႅင််းႁ််ၸႅင် ရလ ၽွ်််းယွ်် လ ၵၢမ််း ိုဝ် ေႃႈတ ်ႇ
ၵၢိူ်််းမိူင််း််် ၸိုမ််းလိူင်ပွင််ႊၸိုင် ဢၵၢ််ႇတင််း ၸိူဝ်း် ဢမ််ႇၸႈၼ လိူင်ပွင််ႊ
ၸိုင် ဢ်် ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ဝ်ေႃႈၵၢ ၸၼင််ႊႁူမ် ၼင် ပ ်း
ၸွမ်း် ်ႈၼ်း် ၵၢၼ််် ယိူ်ႇ
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ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း် လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ :
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် ၊ ၽင် မင
ိူ ်း် ရလ လၵၢ််း်မ််း
လၵၢ််းမင
ိူ ်း် မင
ိူ ််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ ၵၢၼ်် ၼင် လွင် ၽႅင်ႇ် ပဵင်း် ရလ
လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပင
ိူ ် ရၵၢ ၵၢိူ်ႊ လႅ််ႊ
် တွ််ႊ
်

မိူင််းဢ််ၸႈၼ တိုဝ််း ပိူင်မိူင််း ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
ၵၢမ် ပ ်မ်် ေႃႈတဢမ််ႇၵၢ ဢဝ် လွင် တၼင််း
ၵၢၼ််မၼၵၢ် မို်််း ရလ ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း တႅမ်

ႈၼ်ႇဝ

်ႈၼ်းလၵၢ််းမိူင််း ဝ် လွင် တၼင််းၸိူဝ််း် ်
ေႃႈတတႅမ်
ေႃႈ

ႈၼ်ႇဝ ်ႈၼ်း ၽင် မိူင််း ရလ လၵၢ််း်မ််း

ၸႈၼ တိုဝ််းဝ ၵၢွၺ််း

ဝ ၸင
ိူ ် ႁိုဝ်ေႃႈၵၢ ယဝ် ်ႈၼ်းလၵၢ််းမင
ိူ ််း
ၸၼဝ််း ေႃႈ််ႇတ ်ႇ(Cannadian)မိူဝ် ပ်ႊ႑်ႇ႙႘႒််် ဝ်
ပ ်းဝ လွင် ၽဵင််ႇပဵင််း ရလ လွင် ပႅၵၢ်ႇ် ပိူင် လၼၵၢ််ႇလ
်ႈၼ်းပ်
ို ် တ ယိူ်ႇ (်င်ပ တႈၼ )
တႅမ် ဝ တ ်ႇပိူင်ပ်
ို ် ငဝ် ဢ်််င
ိူ ် ၵၢွၺ််း
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႓႖
(1)လိူၺ် ဢမ််ႇလႅၵၢ် လ ်ႊႁႅင််းပွင် ၼင် ၽင် မိူင်း် ၽွင််းတိုမ််ႊ ဢမ််ႇ််် တိူင််း
ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ဢမ််ႇ််် ်ႈၼ်း ွငဢ
် ််ပ ်ဝ
ိူ ််
ဢ််လႈၼမႅ်် ေႃႈၵၢ ေႃႈတလ ဝ ်မ် ်ၵၢ််းေႃႈ
ၸႈၼ တိုဝ််းႁႅင်း် ပွင် ၼင် ၽင် မင
ိူ ််း ဝ်ၵၢႈ ်ႇ ယွ်် ်််ရလ ၽွင််းတိုမ််ႊ၊
ၽိူ ႁဵတ််းဢွၵၢ််ႇၽင် မိူင်း် ၊ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ေႃႈ််ႇတ ်ႇ ရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင်
တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ဝ် ၸင််ႇလ ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း်ိူဝ်--a) ယိုၵၢ် မို်််းတိုဝ် တၼင််း ဢ််ၽဵင််ႇပဵင််းတွ်််ႊတ ်ႇၵၢိူ်််းမိူင်း် ေႃႈ််ႇတ ်ႇ
တ ်ႇမၼၵၢ် မ်းလပဵ််
b) လိူၺ် ႁု်် မို်််းၵၢၼ််မို်််းလႅင််းေႃႈ လိူတ််းယွမ််း လွင် တိုဝ် တၼင််း
ဢမ််ႇၽဵင််ႇပဵင််းၵၢ်် ရလ
c) ၵၢမ် ၸွၺ် ပ််ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်း ဢ််ဢမ််ႇမ်းဢမ််ႇပဵ််ေႃႈ
ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် ၵၢိူ််း် မိူင်း် ေႃႈ်တ ်ႇ လ ႁပ် လွင် တတ ်းၽဵင််ႇပဵင််း
(2) ၽွင််းတိုမ််ႊရလ လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် မိူင်း် ေႃႈ်တ ်ႇ ဝ် ၸင််ႇလ ဢဝ်ပ်
ို ် ၽွ်််း
်ိူဝ် ၵၢၼ််ႁဵတ််းႁႂ်ႈ် င်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇၽဵင််ႇပဵင််း ပိူဝ် တ ်ႇမ်် ၸႈၼဝ
လိူင်ပင
ွ ််ႊၸိုင် တိူင််း ရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင်း် ်
မ်းင်
ို ််း ဝ် တ ်ႇေႃႈတၵၢမ် ထႅမ်လ ၵၢၼ််ၸွင််းေႃႈၸ်းၵၢိူ်််းမိူင််း ႁႂ်ႈ် ၵၢင
ို ််ႇငမ််ႇတင််း
ွ်််ႇဢ််ၵၢဵပ််းလ (႑်ႇ႙)

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ်း်
ရလ ၼဝ််းယၼဝ််း

တၼင််းလၵၢ
ိူ ် ်မ်လ တ ်ႇယၼမ််းလဵဝ်
်ႈၼ်းမိူင််းမၼ်််ႊ် ၵၢၼ််လိူတ််းယွမ််းလွင် ၵၢိုမ််းၵၢမ်င်
ို ််းတွင််း
ရလ ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင်း် ်ိူဝ်င်
ို ််းတွင််း် ေႃႈပ ်းႁဵတ််း ၼင် ဝ
ယိူ်ႇယဝ် ပိူငၾ
် ၼင်လၵၢ််းမိူင််း႒႐႐႘ ဢ််တႅမ် ဝ ရလ င်
တၼင််း်ွၵၢ် ရလ င် (ေႃႈ ၽမ
ိူ ် ထႅမ်မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႕)်််
မ်််းေႃႈပ ်းမ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇေႃႈတ ပ် ႁႅ်််းႁဵတ််း ၼင်
လ ပိူင်ငို်််းမႈၼ်ႇယိူ်ႇယဝ်
ၸိူဝ််ႊယႅ်် ယႅ်် ်
●

●

●
●

●
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ေႃႈတလ ႁု်် မို်််း ယိုၵၢ် မို်််း ႁွင် ၵၢၼ််
ၵၢၼ််ၽဵင််ႇပဵင််း်ိူဝ်င်
ို ််းတွင််း ( တိူဝ်ယၼင််ႇ- ်
ို ််းရမ်းလႅၵၢ် လ ်ႊ
င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ်ၵၢ်ႊ
ိူ လွင် လွင် ႁႂ်ႈ် မ်းၾၼင်ႁၼင််ႊၽဵင်ႇ် ပဵင််း
တွ်််ႊတ ်ႇႁု်် မို်််း တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ်််
ၸႈၼ တိုဝ််းင်
ို ််းၵၢမ် လိူၺ် လွင် တၼင််းေႃႈ ႁႂ်ႈ် ၽႅဝ််ႈၼ်း
ႁွင် ၵၢၼ််ၸိုမ််းႁဵတ််းၵၢၼ််တိူင််ႇၵၢိူ်််း
လိူဝ််ႇမ်းၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ ွ်််ႇ ဝ
ိူ ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််း ထိုင်
တိူင််းရလ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း
ၵၢၼ််ႁု်် မို်််း တိူင််း၊ ေႃႈၸ်ႊမိူင််း ရလ
ၽိူ ၸွၺ် ထႅမ်လိူလွမ််ႈၼ်းတိူင််ႇ တ ်ႇ်ႈၼ်းၵၢၼ််ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပ ်း
ပၺ််ႇၺ ်ႇ လိူၺ် လ ်း လ ်ႊၵၢၼ််ဢပ
ို ် ပင
ိူ ််ႇ ရလ
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််းၸႈၼ ၸ ်ႇ
ႁႂ်ႈ် လိူဝ်ပ််င်
ို ််းၵၢမ် ထႅမ််ဝ
ိူ ်ႁူဝ်ေႃႈ ဢ််လႈၼဢ််််် ၊
မ်
ိူ ််င််ႇ- ၵၢိူ်််းထိူပ််းေႃႈၽ်း ၽ ်ႇဝ ၊
ၵၢိူ်််း ၼမ််ႇတၼမ််ႇလွင် ွင် မ်(ပၼင်တိုၵၢ်း် )ၸဝ
ိူ ််း်

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ်း်
လ ်းၾႅတ်ႇ် တရ ်ႇ
တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ်း်
ရလ ၼဝ််းယၼဝ််း

တိုဝ် တၼင််းတ ်ႇ ၼဝ််းယၼဝ််း
●

●

မိူ်် ရမ်းလၵၢ််းမိူင််း တွ်််ႊ ႓႗ တ ်ႇ ေႃႈတပဵ််
ၵၢၼ််ၵၢမ် ထႅမ်ေႃႈတ ်ႇၵၢၼ််ၸတ််းၵၢၼ််တ်းလ်် ရလ
ဝ
ိူ ််း င
ွ ်ငဝ် တ်
ို ််း
တွ်််ႊတ ်ႇတိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ေႃႈတၸႈၼ တိုဝ််းလ
ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ရလ ွ်််ႇ ိူဝ််းၵၢို်််ႇၵၢမ််း ိုဝ် ်််
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
ေႃႈတလ တမ််းဝၼင််းပ််ယဝ်

●

ႁု်် မို်််း ႁွင် ၵၢၼ်််မ််း ပ ်းယိူ်ႇလ ရလ ပ ်းပၺ််ႇၺ ်ႇ
်ႈ်းၼ တိူင်း် ရလ ေႃႈၸ်ႊမင
ိူ ််း ႁႂ်ႈ် ထိုငၸ
် ််
တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ်

●

ေႃႈၵၢ ်ႇ ၼင် ပၼင်လိူၵၢ် တၼင်
လိူင်ပွင််ႊၸိုင် ထၼ်် ၼမ်(ပို်် တ )
●
●
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ပ် ႁႅင််းႁဵတ််း ၼင် ႁႂ်ႈ် ပဵ်မ
် ်း ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််း ၸ်် ဝဵင််း၊
ၸ်် ဢင
ိူ ််ႇ၊ ၸ်် ဝၼ််
တွ်််ႊတ ်ႇေႃႈတၽိူမ် ထႅမ်တၼင််းလိူဝ််ႇ လိူင်ပွင််ႊၸင
ို ်
်ႈၼ်းတိူင််ႇ်််
်
ို ််းၸႈၼတိုဝ််းင်
ို ််း ွ်််ႇဢ််လ မ ်းတ ိူဝ် ပိူင််ႇ်််
ေႃႈ ၵၢမ် ထႅမ်ၵၢႈ ်ႇလ ယိူ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်
လွင် တၼင််း
လွ်် မွ််း် မ်််း
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•

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ် လ ဝ ပဵ််ပိူငလ
် င
ိူ ်မ်််း
ေႃႈ ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းတ ်ႇေႃႈတ ၼင် မ ်း ယိူင် ပင
ိူ ်ၾႅတ််ႇတရ ်ႇ
တ ်ႇၸႈၼ လ ဢ်််င
ိူ ် ၊ ၼင် လွင် တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ် ၊
ႁု်် မို်််းလၵၢ််းပင
ိူ ် ွ်််ႇဢ််မႅ်် ငမ််ႇ ရလ ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇ
ရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ

•

ၵၢၼ််ဢိုပ််ႇဢိူဝ််း ်ႈၼ်း ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ်် ်ိူဝ်ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽ
င်
ို ််း ွ်််ႇ််် ၵၢ လ တိူဝ််း ႈၼ်ႇႁႅင််းပၵၢ််းၸႈၼ်ိူဝ်
ိူဝ််း ွင်ငဝ် တ်
ို ််းယဝ် မ်််းလိူဝ််ႇၵၢၼ်် ၸႈၼၵၢႈၼင် ႈၼင််ဝ
ိူ ်
ၵၢၼ််ၵၢပ
ဵ ််း ွ်််ႇ ႁႂ်ႈ် မ်းလွင် ၵၢွ်််း ၵၢင
ိူ ် ်ိူဝ်-( ိူဝ််းပိူင််ႇ၊
ွ်််ႇ ိူဝ််းၵၢို်််ႇ ရလ ွ်််ႇင်
ို ််း ဝ် ၊ ွ်််ႇၵၢ ်ႊၸိုမ်
ရတ်ႇၵၢႈ ်ႇၸဝ
ိူ ််း် …) ရလ ၵၢၼ်် ပ် ႁႅ်််း်ိူဝ်
ၵၢၼ််ၸႅၵၢ််ႇရၽင်
ို ််း ွ်််ႇ ပ ်းယိူ်ႇ

•

ပိူငၾ
် ၼင်လၵၢ််းမိူင််း႒႐႐႘ ဢ််တႅမ် ဝ ရလ င် တၼင််း်ွၵၢ်
ရလ င် (ေႃႈ ၽမ
ိူ ် ထႅမ်မိူဝ် ပ်ႊ ႒႐႑႕)််် မ်််းေႃႈပ ်း
မ်းတိုဝ် တၼင််း်မ်လ တ ်ႇေႃႈတ ပ် ႁႅ်််းႁဵတ််း ၼင်
လ ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းမႈၼ်ႇတ ်ႇ ၼဝ််းပွတ််းလ ယိူ်ႇ
တွ်််ႊတ ်ႇ ၼဝ််းယၼဝ််းရတ လိူဝ််ႇလ ဢိုပ််ႇဢိူဝ််းထႅင် ယိူ်ႇ

•

ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ် ၸၼင််ႊပဵ််လ ်းတၼင််း
ဢ်် ၼင် လ ၵၢၼ််မၵၢ် မ်းႁူမ် ရလ တိူင််ႇၵၢိူ်််းၽွမ် ႁူမ်
ဢ််လမ််ႇလွင် တွ််ႊ
် တ ်ႇ ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

တွ််ႊ
် ၽၵၢ
ို ်း် လႅ််ႇ်

ၸ််
ၸ််

႑

ၽ်
ို ် တိူၺ််း ို်််း ် လၵၢ် လမ််ႇလွင် ၵၢပ််းၵၢ ်ႇလိူၺ် ၵၢၼ််
မၼၵၢ် မို်််းရလ ၵၢ် ၵၢၼ််ငမ််းယဵ််

႒

ၵၢၼ််ဢပ
ို ်ႇ် ဢိူဝ်း် ပဵ််ၸမ
ို ်း်

မဵဝ််း ႅ်််း ် ၵၢၼ််ပိူငၵၢ
် ၼ််င်
ို ််းလ ်းၾႅတ််ႇတရ ်ႇ ရလ
ပိူင်တႅတ် ၸိူင် ႁိုဝ် ် ၸၼင််ႊ ႈၼ်ႇႁႅင််း ဝ် ပ ်း်ႈၼ်း လၵၢ် ႁူမ်
မ ငမ််းယဵ််မိူင််းႁူမ် တိုမ််ႊ
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