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ပျော်�်� �ရွှှင် �စရွှ�နှှစ �သစ�နှှင်် �  ဆယ်�စုနှှစ �သစ� ဖြ�စ��ါပျော်စပျော်���င်�� 
ဆုမွွန်�ပျော်��င်�� ပျော်��င်���ါ�ယ်�။ အိုုုင်�ပျော်�်စ�အို�ွ��သ��မွ်��မွှ သင်�နှှင််� 
သင်�၏ လူူမွုအိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ်�� အိုစစအိုရွှ�ရွှ� အိုဆင်�ပျော်ဖြ���မွယ်�လူုု� 
ပျော်မွ်��လူင််��ါ�ယ်�။ ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်အို��ွ� ၂၀၂၀ ခုနုှစှ�သည်� ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ� 
�်င်���မွည််� အိုပျော်ရွှ�ကြီး�း�ပျော်သ�နှှစ��စ�နှှစ� ဖြ�စ��ါ�ယ်�။ ဒါ့ါပ်ျော်���င််� 
အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို�ွ��အိုစည်��မွ်�� �ုုမွုုအို��ပျော်��င်��လူ�ပျော်စရွှန်�အို��ွ� လူမူွ ု
�နွ်�ရွှ��ခု်�ု�ဆ��သည််��ွ�မွ်��နှငှ််� အိုရွှည်�အိုပျော်သ�ွဖြ�ည််�မွးသည််� ဖြ�ည်�သ�ူပျော်ရွှ�
ရွှ�အိုသ�ုည်�ပျော်��သင်��န်��မွ်��မွ�ှဆင််� ပျော်ခုါင်��ပျော်ဆ�င်�မွ်���ုု ရွှ��ရွှး�လူူ
မွအုိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ်���ငွ်� �ုုမုုွ��ူပျော်�ါင်��ပျော်ဆ�င်�ရွှး��နှုုင်�ရွှန်�၊ အိုသ�ုည်�နှငှ််� 
အို����ည်�မွ်�� �ုုမွုုရွှရွှှုလူ�ပျော်စရွှန်�၊ ဘ�သ�ပျော်ရွှ�ဆုုင်�ရွှ� သည်��ခုံမွ ု
�ုုမွုုဖြမွင််����လူ�ပျော်စရွှန်�၊ လူမူွအုိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ်��အို���� သဟဇာ��ဖြ�စ�မုွ 
�ုုမွုုအို��ပျော်��င်��လူ�ပျော်စရွှန်��ုု��ုု ဆ��လူ��လူု��ပျော်ဆ�င်�သွ��မွယ်�လူုု� 
အိုုုင်�ပျော်�စ်�အိုပျော်န်န်�� ���ုဝို��ဖြ�ု�ါ�ယ်�။ အိုုုင်�ပျော်�်စ��ငွ်� (၇)နှစှ�ပျော်�်�� 
��လူအို�ငွ်��  ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်�ဝိုမှွ��၌ ဖြ�ုဖြ�င်�ပျော်ဖြ��င်��လူ�ပျော်ရွှ�လူ�ု�င်န်��မွ်���ုု 
ပျော်အို�င်�ဖြမွင်�စ�ွ လူ�ု�ပျော်ဆ�င်�ပျော်န်��ပျော်သ� သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်�� (၃၀၀၀)
ပျော်�်��ရွှှုခု�ပ်ြီ�းဖြ�စ�ပျော်သ�ပျော်���င််� ဝိုမွ��သ�ဂုဏု်�ယ်မူွ�ုါ�ယ်�။ 

ဤ��ု�ဝို���ုု ပျော်���ပျော်ဆ�င်�ဖြခုင်��အိုပျော်န်ဖြ�င််� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� 
“အိုုုင်�ပျော်�စ်�ည်းလူ�ခံု၂၀၁၉” �ုု အိုပျော်မွရွှ�ုန်�စင်���(ရွှန်��နု်�)�ငွ်�၂၀၁၉ခုနုှစှ�၊ 
စ���င်�ဘ�လူ၌ �်င်���ခု�်ပြီ�း� ဖြ�စ��ါ�ယ်�။ အိုဆုု�ါ ည်းလူ�ခုံသည်� 
၂၀၂၀ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ��ငွ်� အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို�ွ��အိုစည်��မွ်�� ���ကြွ�စွ�ွ 
ဖြ�င်�ဆင်�နှုုင်�ပျော်စရွှန်� ရွှည်�ရွှးယ်�၍ �်င်���ခု�ဖ်ြခုင်��ဖြ�စ��ါ�ယ်�။  

အိုုုင်�ပျော်�်စ�သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်��မွ်��သည်� iPACE Alumni Myanmar 
(iAM) အို�ွ�� �ည်�ပျော်��င်�ရွှန်�အို��ွ� ဘ�ု�အို�ွ��ဝိုင်�မွ်���ုု ၂၀၁၉ ခုနုှစှ�၊ 
နှုုဝိုင်�ဘ�လူ�ွင်� ပျော်အို�င်�ဖြမွင်�စ�ွ ပျော်ရွှး�ပျော်�����င်�ပျော်ဖြမွာ���ခု�်���ါ�ယ်�။  
�ုုယ်�စ��လှူယ်�ပျော်လူ�င်��အို��လုံူ�နှငှ််� ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�အိုနှုုင်�ရွှသူမွ်��သ�မွ� 
�ါဝိုင်��� ဝိုုုင်��ဝိုန်���ူည်း�ံ်�ုု���ပျော်သ� အိုုုင်�ပျော်�်စ�မွုသ��စုအို��လူံု��ုု 
ဂုဏု်�ဖြ�ုပျော်���င်�� ပျော်ဖြ��လုုူ�ါ�ယ်�။ iPACE Alumni Myanmar (iAM) အို�ွ�� 
�ွ�ံပြီ�ုု ��ုု����လူ�ပျော်စပျော်ရွှ�အို��ွ� သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်��မွ်�� အိုပျော်န်ဖြ�င််� 
ဆ��လူ���ံ်�ုု�သွ����မွယ်�လူုု� ပျော်မွ်��လူင််�ရွှင်�� ဆ��လူ���ါဝိုင်����ုု� 
�ုု���နွ်��လူုု�ါ�ယ်�။

�ွန်�မွ�ုု�ရွှ�� Facebook စ�မွ်��နှ�ှနှငှ််� အိုး�ပျော်မွ�လူ��ုု�မွ ှ�ဆင််� အိုပြီမွ�ဆ��သယွ်��ုု� 
�ုု���နွ်��ရွှင်�� မွ��လူမွ�ှ �်င်���မွည််� အိုုုင်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/ သပူျော်ဟ�င်��မွ်�� 
ပျော်��ွဆုံ�ွ��ငွ်� ဖြ�န်�လူည်�ပျော်��ွဆုံ�ုု� ပျော်မွ်��လူင််�ပျော်န်�ါ�ယ်�။  

စးမွံ�နု်��ညွှှန်�����ပျော်ရွှ�မွ�ှ�၏ အိုမွ�ှ 

အိုုုင်�ပျော်အိုအိုမွ�အို��ွ� ပျော်ရွှး�ခု်ယ်�ဖြခုင်��ခုံရွှပျော်သ� 
ဘ�ု�အို��ွ�ဝိုင်�မွ်��

ဖြမွန်�မွ��စ�နှုုင်�ငံ်လုံူ�ဆုုင်�ရွှ� အိုုုင်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်��မွ်��အို�ွ�� 
iPACE Alumni Myanmar (iAM) �ွ��စည်��နှုုင်�ပျော်ရွှ�အို��ွ�၂၀၁၉ခုနုှစှ� 
�ငွ်� အိုလုူ��ရုံုံပျော်ဆ�ွပျော်နှ�ွ�ွ�မွ်�� အိုကြီး�ုမွ�ကြီး�မုွ� ဖြ�ုလူ�ု�ပြီ�း� ရွှည်�ရွှးယ်�ခု်��၊ 
ရွှည်�မှွန်��ခု်��နှှင်် � �ွ � �စည်���ည်�ပျော်ဆ����ံု�ုု ��ုု ပျော်ရွှ�ဆွ �ခု� ်
���ါသည်�။ အိုုငု်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်��မွ်��သည်� အို�ွ��၏ 
��မွနှှစ�လူု��ရွှှ��မွုမွ်���ုု ဦး�ပျော်ဆ�င်�မွည််� ပျော်ခုါင်��ပျော်ဆ�င်�မွ်���ုု 
ပျော်ရွှး�ခု်ယ်�ရွှန်�အို��ွ� အိုုုင်�ပျော်�စ်�ဘ�ု�အို�ွ��ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�ပျော်���မွ�း�ုု 
�ွ��စည်��ခု��်ါသည်�။ အိုုုင်�ပျော်�စ်� ဘ�ု�အို�ွ��ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�ပျော်���မွ�းသည်� 
ရွှန်��ုန်�နှှင််�မွနှတပျော်လူ��ုု�အို�ွ�� ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�ဖြ�င်�ဆင်�မုွမွ်���ုု 
လူ�ု�ပျော်ဆ�င်�ဖြခုင်��၊ အိုနွ်�လူုုင်��မွ�ပျော်��စန်စ��ုု �န်��း�ဖြခုင်��၊ လူမူွ�ုနွ်�ရွှ�� 
�ငွ်�ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�၌ �ါဝိုင်����ုု�ရွှန်�အို��ွ� စည်��ရုံုံ�လုံူ�ပျော်ဆ��ဖြခုင်��၊                    
ဘ�ု�အို�ွ��အိုဖြ�စ�ဝိုင်�ပျော်ရွှ���သ�ူစ�ဦး�ခု်င်���ုု ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�အို��ွ� 
လူုုအို��သည်�မွ်���ုု �ညူ်းဖြခုင်�� စသည်��ုု��ုု လူ�ု�ပျော်ဆ�င်�ပျော်��ခု�သ်ည်�။ 

��မွဆံု�အိုကြီး�ုမွ� အိုုုင်�ပျော်အိုအိုမွ�ဘု��အို�ွ��ဝိုင်�ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ��ုု 
အိုနွ်�လူုုင်��မွ�ပျော်��မွစုန်စ�ဖြ�င််� ၂၀၁၉ခုနုှစှ�၊ နှုုဝိုင်�ဘ�လူ (၂၂) ရွှ��မွ ှ(၂၄)
ရွှ��အို�ငွ်�� �်င်���ခု�ပ်ြီ�း� ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်�ဝှိုမွ��မှွ အိုုုင်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/
သပူျော်ဟ�င်��မွ်��စ�ွ �ါဝိုင်�မွ�ပျော်��ခု��်��ါသည်�။ ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�ရွှလူဒါ့�အိုရွှ 
ရွှန်��နု်�မွ ှ�ုုယ်�စ��လှူယ်�(၃)ဦး� (�ုုပျော်အို�င်�ဘုုဘုု၊ မွန်းမွုုလူုုင်�၊ �ုု����ုုင်�စုု�)
နှငှ််� မွနှတပျော်လူ�မှွ �ုုယ်�စ��လှူယ်�သံ�ုဦး� (မွန်းလူ�၊ �ုုပျော်ဇာ��မွ် ုု �ပျော်အို�င်�၊ 
�ုု�ုုန်းရွှ�ဂု်စ�ဆင်��)�ုု��ုု အိုုုင်�ပျော်အိုအိုမွ�၏ ဘု��အို�ွ��မွ်��အိုဖြ�စ� 
ပျော်ရွှး�ပျော်����ခု��်ါသည်�။ �ုု�ဖြ�င်� အိုုငု်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/သမူွ်��သည်� 
အိုုုင်�ပျော်�စ်�သင်��န်��န်ည်��ဖြ�မွ်����မွှ ဆရွှ�/ဆရွှ�မွ�စ�ပျော်ယ်����ု ု
ဘု��အို�ွ��ဝိုင်��စ�ပျော်ယ်���အိုဖြ�စ� �ါဝိုင်�ပျော်ဆ�င်�ရွှး��ပျော်��ရွှန်�အို 
�ွ�� အိုဆုု�င်�သွင်�����ါသည်�။ �ုု�ပျော်���င််� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� 
ရွှန်��ုန်�နှှင််� မွနှတပျော်လူ�ရွှှု အိုုုင်�ပျော်�်စ�န်ည်��ဖြ�ဆရွှ�/ဆရွှ�မွမွ်��နှှင််� 
�ုုင်��င်�ပျော်ဆွ�ပျော်နှွ���ရွှ� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သင်��န်��န်ည်��ဖြ��စ�ဦး�လူည်�� 
ဖြ�စ�ရုံုံသ�မွ� သင်��န်��သပူျော်ဟ�င်���စ�ဦး�ဖြ�စ�ပျော်သ� ဆရွှ�မွစုန်နှာ�လုုူင်� 
� ဘ�ု�အို�ွ��ဝိုင်��စ�ဦး�ုအိုဖြ�စ� �ါဝိုင်�ပျော်ဆ�င်�ရွှး��ရွှန်� သပျော်ဘ��ူခု��်ါ 
သည်�။ အိုုုင်�ပျော်�်စ�အို�ွ��အိုပျော်န်ဖြ�င််� ဤလူု��င်န်��ပျော်ဆ�င်���မွ်���ုု 
���ကြွ�ွစွ��ါဝိုင်�ပျော်ဆ�င်�ရွှး����ပျော်သ�  အိုုုင်�ပျော်�်စ�သင်��န်��သ��/
သူပျော်ဟ�င်��အို��လူံု��ုု ဂုုဏ်�ဖြ�ုပျော်���င်�� ပျော်ဖြ������လူုု�ါသည်�။ 
အိုုုင်�ပျော်အိုအိုမွ�ဘု��အို�ွ��ဝိုင်�မွ်��� �ုုမွုု�်ယ်�ဖြ�န်��ပျော်သ� အိုုုင်�ပျော်�်စ� 
သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��မွ်���ွန်�ရွှ���ုု �ည်�ပျော်ဆ���ရွှင်�� 
ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်အို�ွင်��ရွှှု အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို�ွ��အိုစည်��မွ်��၏ န်ယ်��ယ်�မွ်��  
အို��ပျော်��င်��လူ�ပျော်အို�င်� လူ�ု�ပျော်ဆ�င်���ရွှ��ငွ်� အိုုုင်�ပျော်�စ်�အိုပျော်န်ဖြ�င််� 
�ညူ်း�်ံ�ုု� သ�ွ�မွည်� ဖြ�စ��ါသည်�။ 

အိုန်�ဒါ့ရွှးယ်�ဝို�ရွှှ�
အိုုုင်�ပျော်�စ်� စးမွံ�နု်��ညွှှန်�����ပျော်ရွှ�မွ�ှ�
World Learning Myanmar

ပျော်နှ�ွပျော်��ွစွ�ဖြ�င်�်

iPACE TEAM, iPACE Conference 2019
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အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� နှုုင်�င်ံ�ဝိုှမွ��ရွှှု ပျော်ဝို�လူံပျော်ခုါင်��ါ�ပြီ�း� သွ��လူ�ပျော်ရွှ�ခု��ခု�ပျော်သ�ပျော်န်ရွှ�မွ်��မွ ှ
လူမူွအုိုသုုင်��အိုဝိုုငု်��မွ်��အို�ွ�� န်ယ်�လူညှ််�သင်��န်��အိုစးအိုစဉ်�မွ်���ုု ၎င်��ပျော်ဒါ့သ�ွင်�ရွှှုပျော်သ� 
အိုုုင်�ပျော်�်စ�သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��မွ်��၏ မွုခုင်�အို�ွ��အိုစည်��မွ်��နှှင််� �ူ�ပျော်�ါင်���� သွ��
ပျော်ရွှ���သင်��န်��ပျော်��လူ်��ရွှှု�ါသည်�။ န်ယ်�လူှည််�သင်��န်��အိုစးအိုစဉ်�သည်� (၅) ရွှ���� 
���ဖြမွင််�ပြီ�း� ဖြ�ည်�သူ�ပျော်ရွှ�ရွှ��ည်�ပျော်ရွှ�ဆုုင်�ရွှ� သင်��န်��အိုမွ် ုု �မွ် ုု ��ုု �ုု�ခု်ပျော်���ါသည်�။ ဤ 
အိုစးအိုစဉ်�သည်� အိုုုင်�ပျော်�်စ� သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��မွ်��� ၄င်���ုု�၏ လူူမွုအိုသုုင်��အိုဝိုုုင်�� 
အို�ွ�� လူုုအို��သည််� သင်��န်���ုု စးစဉ်�ပျော်��ရွှန်�နှှင််� စးမွံ�ုန်��လူ��ပျော်�ွ�အိုပျော်��င်�အို�ည်�
ပျော်���ဖြခုင်��  အိုပျော်�ွ�အိုကြုံ�ံု�ုု��ုု ရွှရွှှုပျော်စမွည််� အိုခုွင််�အိုလူမွ���စ�ခုု ဖြ�စ�သည်�။ 

၂၀၂၀ ခုုနှှစ�၊ ဇာန်�န်ဝိုါရွှးလူ�ွင်� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်�  မွွန်�ဖြ�ည်�န်ယ်�၊ �် ုု���ုုပြီမွုု�၌ အိုန်� 
ဂု��အိုလူင်���န်���ည်�ပျော်ရွှ�ပျော်��င်�ပျော်ဒါ့�ရွှှင်��အို�ွ��နှှင််� �ူ�ပျော်�ါင်��၍ Organizational De-
velopment for Civil Society သင်��န်��နှှင််� မွပျော်�ွ��ုုင်��ပျော်ဒါ့သကြီး�း�၊ ပျော်ခု်���ပြီမွုု��ွင်� 
ပျော်ခု်���ယူ်နှုု�����အို�ွ��နှငှ််� ��ူပျော်�ါင်��ပြီ�း� Foundations for Community Development 
သင်��န်���ုု��ုု စးစဉ်��ုု�ခု်ခု�်�ါသည်�။ 

�် ုု���ုုပြီမွုု��ွင်� ဖြ�ုလူု��ခု�်ပျော်သ� Organizational Development for Civil Society 
သင်��န်��မှွ သင်��န်��ဆင်���စ�ဦး��လူည်�� “ ဒါ့းသင်��န်���ပျော်န် သင်�ယူ်ရွှရွှှု��န််ည်��စန်စ�ပျော်��ွ 
အို�ွ��အိုစည်�� �ွံ�ပြီ�ုု��ုု�����ုု� လူ��ပျော်�ွ�အိုသံု�ဝိုင်��ါ�ယ်�”လူုု� ပျော်ဖြ������ခု�်သည်�။

ပျော်ခု်���ပြီမွုု��ွင်� ဖြ�ုလူု��ခု�်ပျော်သ� Foundations for Community Development 
သင်��န်�����ပျော်ရွှ���ခု�်သူ�စ�ဦး�� “ဒါ့းသင်��န်���ပျော်န် လူူမွုအိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��ပျော်� ွ
�ွံ�ပြီ�ုု��ုု�����ုု�အို�ွ�� လူုုအို����် စံနှုန်��မွ်��၊ ရုံုပျော်��င််�မွ်���ုု �ုုမွုုသုရွှှုလူ�ပြီ�း� 
အို�ွ��အိုစည်���ွင်� လူုုအို��ပျော်န်ပျော်သ� အိုပျော်���င်��အိုရွှ�မွ်���ုုလူည်�� န်��လူည်�လူ��ယ်�” 
လူုု� မွှ��ခု်��ဖြ�ုခု�်သည်�။

ယ်ခုနုှစှ��ငွ်� ပျော်န်������န်ယ်�လူညှ််�သင်��န်�� (၂) ခု�ုုု ဆ��လူ��စးစဉ်�သ�ွ�မွည်� ဖြ�စ��ါသည်�။ 
အိုုုင်�ပျော်�်စ� သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်���စ�ပျော်ယ်���အိုပျော်န်နှှင််� မွုမွု�ုု� ရွှ��ရွှး�ပျော်ဒါ့သ�ွင်� 
န်ယ်�လူှည််�သင်��န်��အိုစးအိုစဉ်�ပျော်��ရွှန်� စု��ဝိုင်�စ���ါ� ipace@worldlearning.org သုု� 
အိုး�ပျော်မွ�လူ��ုု�ပြီ�း� ဆ��သွယ်�နှုုင်��ါသည်�။

၂၀၂၀ ခုုနှှစ� န်ယ်�လူှည်�်သင်��န်��အိုစးအိုစဉ်�မွ်��

လူမူွဝုိုန်��မွ��ဦး�စး�ဌာ�န်နှှင်�် ��ူပျော်�ါင်��
လူ�ု�ပျော်ဆ�င်�ပျော်သ� သင်��န်��မွ်��

World Learning Myanmar သည်� လူူမွုဝိုန်��မွ��
ဦး�စး�ဌာ�န်မှွအိုရွှ�ရွှှုမွ်��၏ အို�ွ��အိုစည်��ဆုုင်�ရွှ�နှှင််� 
ပျော်ခုါင်��ပျော်ဆ�င်�မွုဆုုင်�ရွှ� စွမွ��ပျော်ဆ�င်�ရွှည်�မွ်�� 
�ုုမွုုအို��ပျော်��င်��လူ�ပျော်စရွှန်� လူမူွဝုိုန်��မွ��ဦး�စး�ဌာ�န်နှငှ််�  
၂၀၁၈ ခုနုှစှ��ည်��� ��ူပျော်�ါင်��လူ�ု�ပျော်ဆ�င်�ပျော်န်�ါသည်�။ 
၂၀၂၀ ခုုနှှစ�၊ ဇာန်�န်ဝိုါရွှးလူ�ွင်� အိုုုင်် �ပျော်�်စ�သည်� 
ရွှန်��ုန်�ပြီမွုု�၊ �် ုု��ဝိုုုင်��ရွှှု လူူမွုဝိုန်��မွ��ဦး�စး�ဌာ�န် 
သု�ံ ံပျော်လူ်�်င််�ပျော်ရွှ�ပျော်�်�င်���ွင်� (၄)ရွှ���� 
အိုလူ�ု�ရုံုံပျော်ဆ�ွပျော်နှ�ွ�ွ� (၂)ခု�ုုု �်င်���ခု�သ်ည်�။ ��မွအို
ကြီး�မုွ�အိုလူ�ု�ရုံုံပျော်ဆ�ွပျော်နှ�ွ�ွ��ငွ်� လူမူွဝုိုန်��မွ��ဦး�စး�ဌာ�န်မှွ 
အိုရွှ�ရွှှု (၁၅) ပျော်ယ်����ုု Media Literacy for Civil 
Society သင်��န်�� သင်�����ပျော်��ခု�ပ်ြီ�း� ဒါ့�ုယု်အိုကြီး�မုွ� 
အိုလူု��ရုံံုပျော်ဆွ�ပျော်နှွ��ွ��ွင်� လူူမွုဝိုန်��မွ��ဦး�စး�ဌာ�န်မွ ှ
အိုရွှ�ရွှှု (၁၆) ပျော်ယ်����ုု Foundations for Com-
munity Development သင်��န်�� �ုု�ခု်ပျော်��ခု�်သည်�။ 
လူူမွုဝိုန် ��မွ��ဦး�စး �ဌာ�န်မှွ အိုရွှ�ရွှှုမွ်��သည်� 
သင်��န်���ငွ်� ���ကြွ�စွ�ွ�ါဝိုင်�ခု�ပ်ြီ�း� သင်�ယ်ခူု�သ်ည်�် 
အိုသ�ုည်� အို����ည်�မွ်���ုု ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်�ဝိုမှွ��ရွှှု 
လူမူွအုိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ်��အို�� �်ံ�ုု�ပျော်��ရွှ��ငွ်� မွည်���သ်ုု� 
အိုသံု�ခု်မွည်� ဆုုသည်��ုု��ုု ပျော်ဝိုမွ်ခု�်သည်�။  
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အိုုုင်�ပျော်�စ်�သည်� ၂၀၁၉ ခုနုှစှ�၊ စ���င်�ဘ�လူ (၁၉) ရွှ��၌ ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်၏ ၂၀၂၀ ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ��ငွ်� အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို�ွ��အိုစည်��မွ်��၏ အိုခုန်���ဏ္ဍအိုပျော်���င်�� 
ပျော်ဆွ�ပျော်နှွ�သည််�   ��ုယ်အိုကြီး�ုမွ�ပျော်ဖြမွ��� အိုုုင်�ပျော်�်စ�ည်းလူ�ခုံ�ုု �်င်���ခု�်သည်�။ ဤ�ွ��ွင်� မွုန်��ခုွန်��မွ်��၊ ပျော်ခုါင်��စဉ်�အိုလူုု�� ပျော်ဆွ�ပျော်နှွ��ွ�မွ်��၊ အိုရွှ��ဘ�� 
လူူမွုအို�ွ��အိုစည်��မွ်��ဖြ��ွ�နှှင််� စ���ဝိုုုင်��မွ်���ါဝိုင်�ခု�်ပြီ�း� အိုရွှ��ဘ��လူူမွုအို�ွ��အိုစည်�� (၄၉) �ွ��နှှင််� နှုုင်�င်ံပျော်ရွှ��ါ�း (၆) �ွ��မွှ အိုုုင်�ပျော်�်စ� သင်��န်��သ��/
သူပျော်ဟ�င်�� (၇၆) ပျော်ယ်���အို�ါအိုဝိုင်� စုစုပျော်�ါင်�� (၁၁၃)ပျော်ယ်��� ���ပျော်ရွှ���ခု�်�ါသည်�။ ည်းလူ�ခုံရွှ�� အို�်ဉ်��ခု်ု��အိုစးရွှင်�ခုံစ��ုု ပျော်အို����ါလူင််�(ခု�)
�ွင်� ���ရုုံနှုုင်��ါသည်�။ https://www.worldlearning.org/program/institute-for-political-and-civic-engagement-in-myanmar/

��ုယ်အိုကြီး�မုွ� အိုုုင်�ပျော်�စ်�နှစှ����လူည်� ည်းလူ�ခုံ
 “ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�င်ံ ၂၀၂၀ ပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ��ငွ်� အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို��ွ�အိုစည်��မွ်��၏ အိုခုန်���ဏ္ဍ” 
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�ုုည်ုုလူင်��သည်�  ဒါ့းမွုု�ပျော်ရွှစးအိုပျော်လူ်အို�်င််�ယ်ဉ်�ပျော်�်�မွုအို�� ပျော်��င်��ပျော်စရွှန်� 
မွ�ပျော်��ဖြခုင်��ဆုုင်�ရွှ� အိုသု�ည်�ပျော်��သင်��န်��မွ်��နှှင်် �  အို�ွ � �အိုစည်�� 
�ွံ�ပြီ�ုု��ုု����ပျော်ရွှ� အိုလူု��ရုံံုပျော်ဆွ�ပျော်နှွ��ွ�မွ်�� လူု��ပျော်ဆ�င်�ပျော်န်သည််� Public Af-
fairs Mandalay အို�ွ��မွှ ဘု��အို�ွ��ဝိုင်�ဒါ့ါရုံုု�����စ�ဦး� ဖြ�စ�သည်�။ ၂၀၁၅
 ခုုနှှစ� အိုပျော်�ွပျော်�ွပျော်ရွှး�ပျော်�����ွ�အို�ွ�� Public Affairs Mandalay အို�ွ��သည်� 
မွနှတပျော်လူ��ုုင်��နှှင််� စစ��ုုင်���ုုင်��ပျော်ဒါ့သကြီး�း�ရွှှု ပြီမွုု�န်ယ်� (၅) ပြီမွုု�န်ယ်�မွှ ရွှး�(၈) 
ရွှး��ွင်�ပျော်န်�ုုင်���သူ လူူဦး�ပျော်ရွှ (၅၀၀)န်း��ါ�အို�� မွ�ပျော်��ဖြခုင်��အိုသု�ည်�မွ်���ုု 
ပျော်��ပျော်ဝိုခု�်သည်�။ 

�ုုည်ုုလူင်��သည်� ၂၀၁၄ ခုုနှှစ��ွင်� ရွှန်��ုန်�အိုပျော်မွရွှု�န်�စင်���ရွှှု အိုုုင်�ပျော်�်စ�၌ Con-
flict Transformation ၊ Civic Education and Communication နှှင်�် Advocacy 
for Change သင်��န်��မွ်�� ၊ ၂၀၁၅ ခုုနှှစ��ွင်� မွနှတပျော်လူ� ဂု်����ဆန်�စင်����ွင်�  
Media and Elections သင်��န်���ုု ���ပျော်ရွှ���ခု�်သည်�။ 

�ုုည်ုု လူင်��

မွန်န်���င်��င်�ဖြမွသည်� မွနှတပျော်လူ�ပြီမွုု�ရွှှု လူူမွုအိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ်��အို�� ဖြ�ည်�သူ�ပျော်ရွှ�ရွှ�
အိုသု�ည်�ပျော်��သင်��န်��မွ်�� �ုု�ခု်ပျော်��သည််� Primary Color Civics Education 
Network (PCCEN) �ုု �ည်�ပျော်��င်�ခု�်သူမွ်����မွှ �စ�ပျော်ယ်���ဖြ�စ��ါသည်�။ 
၂၀၁၇ ခုုနှှစ��ွင်� စ�င်��� PCCEN အို�ွ��ဝိုင်�မွ်��နှှင််�အို�ူ မွန်န်���င်��င်�ဖြမွ� 
မွနှတပျော်လူ�ပြီမွုု�ရွှှု �ုဂုဂလူု�ပျော်�်�င်��မွ်���ွင်� အိုလူယ်��န်��ပျော်�်�င်��သ��/
သူမွ်��အို�� ဖြ�ည်�သူ�ပျော်ရွှ�ရွှ��ည်�ပျော်ရွှ��ုု သင်�ဖြ�ပျော်��လူ်��ရွှှုသည်�။ PCCEN  
သည်� ပျော်�်�င်���စ�ပျော်�်�င်��နှှင််� စ�င်�လူ���ွ�လူု��ပျော်ဆ�င်�ခု�်ပြီ�း� လူ��ရွှှုအိုခု်နု်�၌ 
ပျော်�်�င်��သံု�ပျော်�်�င်���ွင်� �စ����လူ်င်� သံု�ခု်နု်�စး သင်�����ပျော်��လူ်��ရွှှုသည်�။

မွန်န်���င်��င်�ဖြမွသည်� ၂၀၁၄ ခုနုှစှ��ွင်� ဂု်����ဆန်�စင်���ရွှှု အိုုုင်�ပျော်�စ်�၌ Strategic 
Planning for Change ၊ Conflict Transformation ၊ English for Advocates 
သင်��န်��မွ်���ုု ���ပျော်ရွှ���ခု�်ပြီ�း� ပျော်န်����ုုင်���ွင်� TOT for Civic Educators 
သင်��န်���ုု ���ပျော်ရွှ���ခု�်သည်�။

န်န်���င်��င်�ဖြမွ

���ကြွ�လွူ�ု�ရွှ�ှ�အိုုုင်�ပျော်�စ်�သင်��န်��သ��/သပူျော်ဟ�င်��မွ်��

  “အိုုုင် � ပျော်�် စ �သင် ��န် � �မွ ် � �� 

နှုုင်�င်ံသ���စ�ပျော်ယ်���အိုပျော်န်နှငှ်�် သ�ု��သင်�်�� ်

အိုသ�ုည်�အို����ည်�ပျော်� ွသလုူ�ပျော်စ�ါ�ယ်�။ 

အိုုုင် �ပျော်�်စ �သင်��န်��ပျော်�ွ���ပြီ�း ���်အိုခုါ 

သင်�ယ်ူခု�်��် အိုသု�ည်�ပျော်�ွ�ုု အိုသံု�ဖြ�ုလူုု�� ်

စ�ု�အို�����သန်�မွပုျော်� ွဖြ�စ�လူ��ါ�ယ်�။”

“�ွန်�မွ�ုု �နှုုင် �င် ံမွှ� �ပျော်လူ�မွ်��အို�ါအိုဝိုင်� 

ဖြ�ည်�သူလူ�ုအုို��လုံူ�ဟ� ဖြ�ည်�သ�ူပျော်ရွှ�ရွှ��ည်�ပျော်ရွှ��ုု 

လူုုအို��ပျော်န်�ါ�ယ်� ။ �ွန်�မွရွှ�� လူမူွအုိုသုုင်��အိုဝိုုုင်��မွ�ှ 

ဖြ�ည်�သူ �ပျော်ရွှ�ရွှ��ည်�ပျော်ရွှ�သင်��န်� �ပျော်�ွ�ုု 

�ုပျော်ရွှ���စွ� သင်�����နှုုင်�ပျော်စ�ုု� သင်�����ပျော်ရွှ� 

န်ည်��စန်စ�ပျော်��ွု ုအိုုုင်�ပျော်�စ်�� ပျော်���ါ�ယ်�” 

Facebook၏ �ံ်�ုု�မွုနှှင််� �န်��း�ရွှ�အို�ွ��၏ န်ည်���ည်�
�ုုင်��ဆုုင်�ရွှ��ွမွ���်င်�မုွအို�ူအိုည်းဖြ�င််� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� 
Media Literay for Civil Society သင်��န်��အိုသစ��ုု 
စးစဉ်�ခု�သ်ည်�။ ဒါ့စ�ဂု်စ��ယ်�မွးဒါ့းယ်�သည်� ဖြမွန်�မွ�နှုုင်�ငံ်�ဝှိုမွ��ရွှှု 
အိုရွှ��ဘ��လူူမွုအို�ွ��အိုစည်��မွ်��အို�ွ�� အိုပျော်ရွှ��ါ 
လူ�ပျော်သ�ပျော်���င််� ဤသင်��န်��သစ�သည်� ၎င်���ုု�၏ 
သ�င်��စ���မွ်���ုု ပျော်���ုု �ဆ��သွယ်�ရွှန် �နှှင်် � 
အိုခု်င်��ခု်င်��ခု်�ု�ဆ��ရွှန်�အို�ွ�� လူူမွု�ွန်�ရွှ���ုု 
အို�် ုု �ရွှှုစွ�အိုသံု�ခု်န်ည်��၊ ပြီခုုမွ��ပျော်ဖြခု���မွုမွ်��နှှင်် � 
အိုစွန်��ပျော်ရွှ���သ�င်��စ���မွ်��အို�� �ုုင်��ွယ်�န်ည်�� 
မွ်���ုု  သင်��န်��သ��/သူမွ်�� န်��လူည်�လူ�ပျော်စရွှန်� 
ရွှည်�ရွှးယ်�����ါသည်�။

အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� ဤသင်��န်��အိုသစ��ုု ရွှန်��ုန်�ပြီမွုု� 
အိုပျော်မွရွှု�န်�စင်����ွင်� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ� သင်��န်��အို���စဉ်� 
(၃)၌ သင်��န်��သ��/သူ (၂၇)ပျော်ယ်���ဖြ�င််�လူည်��ပျော်��င်��၊ 
မွနှတပျော်လူ�ပြီမွုု� ဂု်����ဆန်�စင်����ွင်� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ� 
သင်��န်��အို���စဉ်� (၄)၌ သင်��န်��သ��/သူ (၂၅) 
ပျော်ယ်���ဖြ�င််�လူည်��ပျော်��င်�� �ွင််�လူှစ�သင်�����ခု�်�ါသည်�။

သင်��န်�����သူမွ်��မွှ ဤသင်��န်��သည်� သ�င်�� 
အိုရွှင်��အိုဖြမွစ�မွ်���ုု ပျော်သခု်�စွ�အို��ဖြ���နှုုင်�ဖြခုင်��၊ 
မွးဒါ့းယ်��်င််�ဝို��မွ်��နှှင််� လူူမွု�ွန်�ရွှ��ဆုုင်�ရွှ� စံနှုန်��မွ်�� 
အို�� န်��လူည်�လူ�ဖြခုင်��၊ Facebook �ွင်� အိုမွုန်��စ���မွ်�� 
�ုု �ုုင်�����ဖြခုင်�� ဖြ�ုလူ�ု�န်ည်�� အိုစရွှှုသည််�  အိုပျော်ရွှ�ကြီး�း�ပျော်သ� 
ဒါ့စ�ဂု်စ��ယ်�မွးဒါ့းယ်��ုုင်�� ဆုုင်�ရွှ� န်��လူည်�����ွမွ��မွ ု
စွမွ��ရွှည်�မွ်���ုု ဖြမွာင််��င်�ပျော်��ပျော်���င်�� မွှ��ခု်��ဖြ�ုခု�်သည်�။ 

အိုရွှ��ဘ��လူမူွအုို��ွ�အိုစည်��မွ်��အို��ွ�
အိုုုင်�ပျော်�စ်�၏ မွးဒါ့းယ်�ဆုုင်�ရွှ�န်��လူည်� 
����ွမွ��မွသုင်��န်��သစ�
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သင်�ယ်မူွလုူမွ��ပျော်���င်��မွ်��

အိုုုင် �ပျော်�်စ �သည်� ဖြမွန် �မွ�နှုုင် �င် ံရွှှု  ဒါ့းမွုု�ပျော်ရွှစးပျော်ခုါင် � �ပျော်ဆ�င်�မွ်��၏ 
ဒါ့းမွုု�ပျော်ရွှစး ဆုုင်�ရွှ�အိုပျော်ဖြခုခုံသပျော်ဘ��ရွှ��မွ်��၊အိုသု�ည်�ဗဟုသု�မွ်�� 
�ွံ�ပြီ�ုု��ုု��ွ��လူ�ပျော်စပျော်ရွှ�နှှင််� လူ��ပျော်�ွ�ဖြ�န်�လူည်� အိုသံု�ခု်နှုုင်�ပျော်ရွှ��ုု��ုု 
ဖြမွာင််��င်�ပျော်ဆ�င်�ရွှး��ပျော်��ရွှင်�� လူူ��ုုု�ုုယ်�စ��ဖြ�ု၍ ��ဝိုန်�ခံုမွရုွှှုပျော်သ�အို�ု�ခု်ု��မွ ု
စန်စ� �ုုမွုုအို��ပျော်��င်��လူ�ပျော်စရွှန်�အို�ွ�� ပျော်ဆ�င်�ရွှး��ပျော်န်ပျော်သ�  �ည်�ပျော်ရွှ�ဆုုင်�ရွှ� 
အိုရွှင်��အိုဖြမွစ�ပျော်န်ရွှ��စ�ခု ုဖြ�စ��ါသည်�။ အိုုငု်�ပျော်�်စ�အိုပျော်န်ဖြ�င််� ဖြ�ည်�သ�ူပျော်ရွှ�ရွှ��ည်�နှငှ််� 
���သ��ပျော်သ� သင်�ရုံုု�မွ်�� ပျော်ရွှ�ဆွ�ပြီ�း� သင်��န်��ပျော်��ဖြခုင်��၊ န်ယ်�လူညှ််�သင်��န်��မွ်�� 
စးစဉ်�ပျော်��ဖြခုင်��၊ အိုပျော်မွရွှု�န်�စင်���(ရွှန်��ုန်�)နှှင််� ဂု်����ဆန်�စင်���(မွနှတပျော်လူ�)
�ွင်� �ွန်�ရွှ��ခု်�ု�ဆ��ပျော်��ပျော်သ� အိုစးအိုစဉ်�မွ်��နှှင််� အိုလူု��ရုံံုပျော်ဆွ�ပျော်နှွ��ွ�မွ်�� 
စးစဉ်��်င်���ပျော်��ဖြခုင်���ုု��ုု ပျော်ဆ�င်�ရွှး��လူ်��ရွှှု�ါသည်�။ ရွှန်��နု်�နှငှ််� မွနှတပျော်လူ�ပြီမွုု �၌ 
သင်�����ပျော်န်ပျော်သ� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သင်��န်��မွ်���ုု လူ�ပျော်ရွှ���သင်�ယ်ူရွှန်� 
ခု��ခု�သည််�ပျော်န်ရွှ�ပျော်ဒါ့သမွ်��မွှ သင်��န်�����ပျော်ရွှ���လုုူသူမွ်��အို�ွ��လူည်�� 
န်ယ်�လူညှ််�သင်��န်��မွ်���ုု စးစဉ်�����ါသည်�။  အိုဆုု�ါ န်ယ်�လှူည််�သင်��န်��မွ်���ုု 
ဖြ�ည်�န်ယ်�နှှင််� �ုုင်��ပျော်ဒါ့သအိုသး�သး��ုု�၌ သ��ဆုုင်�ရွှ�ပျော်ဒါ့သရွှှု လူူ�ုအိုပျော်ဖြခုဖြ�ု 
အို�ွ��အိုစည်��မွ်��နှှင််� �ူ�ပျော်�ါင်���� သင်������ုု�ခု်ပျော်��လူ်�� ရွှှု�ါသည်�။

အိုုုင်�ပျော်�စ်�အိုပျော်���င်��

သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��မွ်��အိုပျော်���င်�� ����သုလုုူ�ါသည်�။ 
အိုုုင်�ပျော်�်စ��ွင်� ယ်ခုုအိုခုါ သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��(၃၀၀၀)
ပျော်�်��ရွှှုပြီ�းဖြ�စ�၍ ဤအို��ပျော်��င်��ပျော်သ��ွန်�ရွှ���  အိုုုင်�ပျော်�်စ� 
ပျော်အို�င်�ဖြမွင်�ရွှဖြခုင်��၏ အိုပျော်���င်��အိုရွှင်���စ�ခုု ဖြ�စ��ါသည်�။ 
�ွနှ��ု��ုု�၏ သင်��န်��မွ်��၊ အိုစးအိုစဉ်�မွ်��နှငှ််� သင်��န်��သ��/သ ူ
ပျော်ဟ�င်�� မွ်��အို��ွ� သး�သန်���ွ�မွ်��အိုပျော်���င်���ုု သရုွှှုနှုုင်�ပျော်စရွှန်� 
အိုုုင်�ပျော်�်စ�နှှင််�ဆ��သွယ်� ခု်�ု�ဆ��ပျော်န်�ုု� နှုု�ပျော်ဆ��လုုူ�ါသည်�။

ဆ��သွယ်�နှုုင်�သည််� သ�င်��အိုခု်��အိုလူ��မွ်���ုု ip-
ace@worldlearning.org သုု� အိုး�ပျော်မွ�လူ� ပျော်���ုု�ပျော်���ါ။

�ွနှ�ု���ုု�၏ လူူမွု�ွန်�ရွှ�� စ�မွ်��နှှ� (https://www.
facebook.com/ipace.myanmar) မွ ှ�ဆင််� �ွနှ��ု��ုု�နှငှ််� 
ဆ��သွယ်��ါ။

သင်��န်��သ��/သူပျော်ဟ�င်��ပျော်�ွ�ဆံု�ွ �မွ်��နှှင်် �  �ွန်� 
ရွှ��ခု်�ု�ဆ��သည််� �ွ�မွ်���ုု ���ပျော်ရွှ������ါ။

�ွနှ��ု��ုု�၏ �နွ်�ရွှ��ခု်�ု�ဆ���ွ�မွ်��နှငှ််� သင်��န်��မွ်��အို�� 
စု��ဝိုင်�စ��သည််�သူမွ်���ုု Facebook linkပျော်��၍ 
လူမွ��ညွှှန်�ပျော်���ါ။

အိုုုင်�ပျော်�စ်� နှငှ်�် အိုပြီမွ�အို� ူရွှှုပျော်န်�ါ

၂၀၁၉ခုုနှှစ��ွင်� အိုုုင်�ပျော်�်စ�သည်� အိုရွှ��ဘ��လူူမွုအို�ွ��အိုစည်��မွ်��နှှင််� နှုုင်�င်ံပျော်ရွှ�ပျော်ခုါင်��ပျော်ဆ�င်�မွ်��အိုပျော်န်ဖြ�င််� အိုသု�ည်�၊ အို����ည်��ုု��ုု  
စမွွ��ရွှည်�ဖြမွာင်�်�င်�ဖြခုင်��ဖြ�င်�် အို�် ုု �ရွှှုစွ� သင်�ယ်ူနှုုင်�ပျော်စမွည်�် သင်�ယ်ူမွလုူမွ��ပျော်���င်��မွ်���ု ု ပျော်����ု��ပျော်��ခု�်သည်�။ ပျော်အို����ွင်� သင်�ယ်ူမွလုူမွ��ပျော်���င်��(၉)
ခုနုှငှ်�် �ါဝိုင်�သည်�် သင်��န်��မွ်���ုု ပျော်���ဖြ�����ါသည်�။ အိုပျော်ဖြခုခံု�်သည်�် သင်��န်��မွ်���ုု အိုဖြ��ပျော်ရွှ�င်�ဖြ�င််� ပျော်���ဖြ����ပြီ�း� �ွမွ���်င်�မွအုိုဓိ�ု���ပျော်သ� 
သင်��န်��မွ်���ု ုအိုဖြ��ပျော်ရွှ�င်�ဖြ�င်�် ပျော်���ဖြ�����ါသည်�။ အိုဆင်�်ဖြမွင်�် သင်��န်��မွ်���ုုပျော်��် အိုန်းပျော်ရွှ�င်�ဖြ�င်�် ပျော်���ဖြ�����ါသည်�။၂၀၁၉ သင်��န်��အို���စဉ်� 
(၄)အိုပြီ�း��ွင်� ဤသင်�ယ်ူမွုလူမွ��ပျော်���င်��မွ်�� ပြီ�း�ပျော်ဖြမွ���ခု�်သူ သင်��န်��သ��/သူ (၁၁)ပျော်ယ်��� ရွှှုခု�်ပြီ�း� အိုုုင်�ပျော်�်စ�မွှ သင်�ယ်ူမွုလူမွ��ပျော်���င်��မွ်�� 
ပြီ�း�ပျော်ဖြမွ���ခု�သ် ူသင်��န်��သ��/သမူွ်�� ဆ��လူ��ရွှှုလူ�ပျော်စရွှန်� ပျော်မွ်��လူင််��ါသည်�။ Course Pathway �ုု ���ပျော်ရွှ���ရွှန်�စ�ု�ဝိုင်�စ���ါ� အိုုုင်�ပျော်�စ်�အို�ွ��၏ 
အိုး�ပျော်မွ�လူ�ဖြ�စ�ပျော်သ� ipace@worldlearning.orgသုု� ဆ��သွယ်�နှုုင်��ါသည်�။
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