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၁။ နိဒါန််း
ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်သည် အင်္ဂလိြ်ဘာသာ ြှ မြန်ြာဘာသာသို ဘာသာမြန်ဆိုြညေ့်သြ
ူ ာ်း၊ သာသာမြန်စာသာ်း
ြ ာ်းကို မြန်လည်တည််းမြတ်ြညေ့်သူြ ာ်း၊ စာအုြ်တည််းမြတ်ထုတ်လုြ်ရန် တာေန်ရိသ
ှ ြ
ူ ာ်းအတွက် အဓိကရည်ရယ
ွ ်
ြါသည်။ ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်တွင် ဘာသာမြန်သူ နှငေ့် တည််းမြတ်သူြ ာ်း သိရှိထာ်းရြညေ့် အဝရ်းအသာ်းဆိုင်ရာ
ြုစသတ်ြှတခ
် က်ြ ာ်း၊ အသု်းအနှုန််းြ ာ်း၊ ဝေါဟာရြ ာ်းကို ဝြာ်မြထာ်းြါသည်။
၂။ Font အြ ိ ်းအစာ်း သတ်ြတ
ှ ်ခ က်ြ ာ်း
International IDEA ြှ ထုတ်ဝေထာ်းဝသာ စာအုြ်ြ ာ်းကို ဘာသာမြန်ဆိုရာတွငမ် ြစ်ဝစ၊ စာရွကစ
် ာတြ််းြ ာ်းကို
မြန်ြာဘာသာမြငေ့် ဝရ်းသာ်းထုတ်ဝေရာတွင်မြစ်ဝစ၊ PowerPoint Presentation Slide ြ ာ်း မြင်ဆင်ရာတွင်
မြစ်ဝစ မြည်ဝထာင်စဝ
ု ြာငေ့်တစ်ြ ိ ်းတည််းကိုသာ အသု်းမြ ြါ။
၃။ International IDEA ြှ ထုတ်ဝေဝသာ စာတြ််းအြ ိ ်းအစာ်းြ ာ်း
Handbook - လက်စွစာအုြ်
Report - အစီရင်ခစာ
Policy Paper - ြူေါဒစာတြ််း
Brief - စာတြ််းတို
Primer - စာတြ််း
၄။ စာလ်းု ဝြါင််းသတ်ြု
(က) စာလ်းု ဝြါင််းသတ်ြစ
ု စ်ရန်
မြန်ြာစာဝရ်းသာ်းရာတွင် စာလု်းဝြါင််းသတ်ြု ြှန်ကန်တိက ြှုရှိရန် အဝရ်းကကီ်းြါသည်။ အထူ်းသမြငေ့် စာအုြ်
စာတြ််းြ ာ်း ထုတဝ
် ေမခင််း၊ ဘာသာမြန်ဆိုမခင််းြ ာ်းမြ လုြ်ရာတွင် စာလ်းု ဝြါင််းသတ်ြြ
ု ှန်ကန်ရန် အထူ်းင်္ရုစက
ို ်ြို
လိုြါသည်။ ထိဝ
ု ကာငေ့် စာလု်းဝြါင််းြဝသခ ာဝသာ စကာ်းလု်းြ ာ်းရှိြါက ဝအာက်ဝြာ်မြြါ သတ်ြုက ြ််းတွင်
စစ်ပြီ်းြှ အြှန်ကဝ
ို ရ်းြါ။
<https://drive.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeNGM4MDZjYmUtNTE3Yi00ZmRlLWFiZjgtMjA1NDc4MT
IxMjE3/view?hl=en> (or) <http://myanmarwords.pikay.org/2008/12/pha.html#pha44>
(ခ) ြှာ်းဝလေ့ရဝ
ှိ သာ စကာ်းလ်းု ြ ာ်း
International IDEA ြှ မြန်ြာဘာသာမြငေ့်ထုတဝ
် ေဝသာ စာအုြ်စာတြ််းြ ာ်းတွင် အသု်းြ ာ်းဝလေ့ရှိပြီ်း ြှာ်းဝလေ့ရှိ
ဝသာ စကာ်းလု်းြ ာ်းကို ဝအာက်ြါအတိင
ု ််း ဝကာက်နတ
ှု ဝ
် ြာ်မြထာ်းြါသည်။
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ြှတ်ခ က်။

။ ဝအာက်ြါဇယာ်းသည် ြှာ်းဝလေ့ြာှ ်းထရှိဝသာ စကာ်းလု်းြ ာ်းကိုသာ ဝကာက်နတ
ှု ဝ
် ြာ်မြထာ်း

မခင််းမြစ်ပြီ်း

ဇယာ်းတွင်ြြါေင်ဝသာ

စကာ်းလု်းြ ာ်းကို

သတ်ြုစစ်ခ င်ြါက

အထက်တွငဝ
် ြာ်မြထာ်းဝသာ

သတ်ြုက ြ််းတွင် သွာ်းဝရာက်စစ်ဝဆ်းြါ။









မြဌာန််း

ပြဋ္ဌာန်း

ြက်သက်

ြတ်သက်

ဝယဘူယ

ဝယဘုယ

အဓိြပာယ်

အဓိြပါယ်

ဥကကဌ

ဥက္ကဋ္ဌ

ြယ်က ဥ်

ြယ် ကဥ်

ြိုဒ်ြ

ြုဒ်ြ

ဖယဒရယ

ဖက္ဒရယ

တစသ်းြုဂ္ဂလ

တသ်းြုဂ္ဂလ

စစစ

စိစစ

ြဋိဉာဉ

ြဋိညာဉ

ရံြံုင ွေ

ရနြံုင ွေ

သငေ့်ဝလ ာ်

သငေ့်ဝလ ာ်

ြက်ေန််းက င်

ြတ်ေန််းက င်

ဝလ ာ်ကန်

ဝလ ာ်ကန်

တခါတရ

တစ်ခါတစ်ရ

မြသာနာ

မြဿနာ

တစ်စတ
ိ တ
် ဝဒသ

တစ်စတ
ိ တ
် စ်ဝဒသ

တစ်စတ
ု ရာ

တစ်စတ
ု စ်ရာ

တစ်စတ
ု ဦ်း

တစ်စတ
ု စ်ဦ်း

ဝနှာက်ယက
ှ ်

ဝနှာငေ့ယ
် ှက်

ဝဒသနတာရ

ဝဒသနတရ

သာြာန်

သာြန်

ြါလီြာန်

ြါလီြန်

ရလာဒ်

ရလဒ်

ရုတ်သိြ််း

ရုြ်သိြ််း

တဆငေ့်

တစ်ဆငေ့်

ဝြ ာေ့ဝမြာင််း

ဝြ ာေ့ဝြ ာင််း

၅။ အခ န
ိ ်မြစကာ်းလ်းု ြ ာ်း
ရက်၊ လ၊ နှစ် စသညေ့် အခ န
ိ ်မြစကာ်းလု်းြ ာ်း သု်းရာတွင် ဝအာက်ြါအစီအစဥ် နှငေ့် အသု်းအနှုန််းအတိုင််း ဝရ်းြါ။
ဥြြာ - ၂၀၁၉ ခုနစ
ှ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၃ ရက္ငနေ့
ြှတ်ခ က်။ ။ အထက်ြါဥြြာစာဝ ကာင််းတွင် bold လုြ်ထာ်းဝသာ စကာ်းလု်းြ ာ်းကို ြက န်ခေ့ြါဝစနှငေ့်။
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၆။ နိင
ု ်င၊ လူြ ိ ်း၊ အြွွဲ့အစည််း အြည်ြ ာ်း
နိုင်ငအြည်ြ ာ်း၊ လူြ ိ ်းအြည်ြ ာ်း၊ အြွွဲ့အစည််းအြည်ြ ာ်းကို အသထွက်အတိုင််း မြန်ဆိုဝရ်းသာ်းြါက စာအုြ် အစ၊
အလယ်၊

အဆု်း

စာလု်းဝြါင််း

အြွွဲ့အစည််းအြည်ြ ာ်းကို

တစ်သတ်ြတ
ှ တ
် ည််း

အသထွကအ
် တိုင််း

သု်းဝြ်းြါ။

လူြုင်္္ိ လ်အြည်ြ ာ်း၊

ဘာသာမြန်ဆိုရန်ခက်ခြါက

လူြ ိ ်းအြည်ြ ာ်း၊

အင်္ဂလိြ်စာလု်းအတိုင််း

မြန်ထညေ့်နင
ို ်ြါသည်။
•

Acronym နှငေ့် အတိဝ
ု ကာက်စကာ်းလု်း (abbreviations) ြ ာ်းကို စာအုြတ
် ွင် ြထြဆု်းအကကိြ် အဝနမြငေ့်
ဝရ်းသာ်းရာတွင်

မြန်ြာလို

အင်္ဂလိြ်စာသာ်းကိုြူ

နာြည်အမြညေ့်အစဝ
ု ြါင််းပြီ်း

ကွင််းစကွင််းြိတမ် ြငေ့်ထညေ့်ြါ။

ဥြြာ

အတိဝ
ု ကာက်မြငေ့်ဝရ်းသာ်းထာ်းဝသာ
-

အြ ိ ်းသြီ်းြ ာ်းအာ်း

နည််းြ ိ ်းစုမြငေ့်

ခွမခာ်းဆက်ဆြှု ြဝြ ာက်ဝရ်း သဝဘာတူစာခ ြ် (CEDAW)။ စာအုြ်၏ ဝနာက်ြိုင််းတွင် ထိုစကာ်းလု်းကို
ထြ်ခါတလလသု်းထာ်းြါက အမြညေ့အ
် စဝ
ု ရ်းစရာြလိုဝတာေ့ြ အတိဝ
ု ကာက်စကာ်းလု်းကို ကွင််းစကွင််းြိတ်
ြသု်းြ တိုကရ
် ိုကအ
် သု်းမြ နိုငြ
် ါသည်။
၇။ အဆိအ
ု ြိန်ြ ာ်း၊ ကိ်းု ကာ်းအသ်းု အနှုန််းြ ာ်း နှင်ေ့ အထူ်းမြ သဝကဂတြ ာ်း
International IDEA ၏ စာအုြ်စာတြ််းြ ာ်းတွင် အမခာ်းသူြ ာ်း ဝရ်းထာ်းသညေ့် စာသာ်းြ ာ်း၊ စကာ်းလု်းြ ာ်း၊
အဆိုအြိနြ
် ာ်းကို မြန်လည်ကို်းကာ်းသု်းနှုန််းထာ်းသည်ြ ာ်းရှိြါသည်။ ထိုသကိ
ို ု်းကာ်းရာတွင် နှစ်ထြ်ြ က်ဝတာင်
ြွငေ့်ြိတ်မြငေ့် (ဥြြာ - “

” )

ဝြာ်မြြါသည်။ ထိုသို ဝရ်းသာ်းထာ်းသညေ့် စာဝ ကာင််းြ ာ်း၊ စကာ်းလု်းြ ာ်းကို

မြန်ြာဘာသာမြငေ့် သာသာမြန်ဝရ်းသာ်းရာတွင် တိတိက က မြန်လည်ထညေ့ြ
် ါ။ တစ်ခ ိ ွဲ့ဝသာ စာသာ်းြ ာ်းကိုြူ
အထူ်းမြ ဝြာ်မြလိုမခင််းဝ ကာငေ့် ြ က်ဝတာင်တစ်ထြ်မြငေ့် (ဥြြာ - ‘ ’ ) ဝြာ်မြြါသည်။ ၄င််းကိုလည််း
မြန်ြာဘာသာတွင် ြှန်ြှန်ကန်ကန် နှငေ့် ဝနရာတိတိက က မြန်ထညေ့်ြါ။
တစ်ခ ိ ွဲ့ဝသာ အထူ်းမြ လိုသညေ့် စာသာ်းြ ာ်းကို အဝစာင််း (Italic) သိြဟု
ု
တ် အြည််း (bold) လုြ်ထာ်းသည်ြ ာ်း
ရှိြါသည်။ ထိုစာသာ်းြ ာ်းကို မြန်ြာလိုဝရ်းသာ်းရာတွင် ြူလအတိင
ု ််း italic သိြဟု
ု
တ် bold မြန်လုြ်ဝြ်းြါ။
ကွင််းစကွင််းြိတ်မြငေ့် ဝြာ်မြထာ်းဝသာ စာသာ်းြ ာ်းကို မြန်ြာဘာသာတွင် ကွင််းစကွင်း် ြိတ် ဝသခ ာမြန်ထညေ့်ြါ။
အင်္ဂလိြ်လို ကွင််းစကွင််းြိတမ် ြင်ေ့ ဝရ်းသာ်းထာ်းဝသာ စာသာ်းြ ာ်းကို မြန်ြာလိုမြန်လည်ဝရ်းသာ်းရာတွင် စာဝ ကာင််း
ဝထာက်ဝနတက်ြါသည်။

ထိဝ
ု ကာင်ေ့

ထိုကင
ွ ််းစကွင််းြိတ်ရှိ

စာသာ်းြ ာ်းကို

စာဝ ကာင််းနှငေ့်တစ်သာ်းတည််း

ြတ်ရှုရဝခ ာဝြွွဲ့ဝအာင် တက်နိုင်သြ ဘာသာမြန်ဝစလိုြါသည်။
In-text reference ြ ာ်းကို ဘာသာမြန်ရန် ြလိုအြ်ြါ။ ြူလအတိုင််း အတိအက မြန်ထညေ့်ြါ။ In-text reference
ြါဝသာ စာဝ ကာင််းြ ာ်း၏ အဆု်းသတ်၌ ြုဒ်ြထညေ့်ရာတွင် ြူလအတိင
ု ််းြင် ကွင််းြိတ်၏ အဆု်း၌သာ ထညေ့်ြါ။ Intext reference ြတိင
ု ်ခင် ြုဒြ
် ြထညေ့်ြါနှငေ့်။
ဥြြာ ။ ။
‘Economic justice and social justice are concerns of the political man, the stuff of concrete collective
action, as well as debate and discussion’ (Jamshidi 2013: 42).
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‘စီ်းြွာ်းဝရ်း၊ တရာ်းြ တြှုနင
ှ ေ့် လူြှုဝရ်းတရာ်းြ တြှုြ ာ်းသည် နိုငင
် ဝရ်းစိတ်ေင်စာ်းသူ လူတိုင််း စိတ်ြူြန်သညေ့အ
် ရာ
မြစ်လာပြီ်း၊ ခိင
ု ်ြာအာ်းဝကာင််းစွာ စုဝြါင််းလုြဝ
် ဆာင်ရြညေ့်အရာ၊ ထိအတူ
ု
ဝဆွ်းဝနွ်းမငင််းခုန် အဝမြထုတ်ရြညေ့်
အရာ မြစ်လာြါသည်’ (Jamshidi 2013: 42) ။
အြိုဒ်လိုကယ
် ူ၍ ကို်းကာ်းအသု်းမြ ထာ်းဝသာ စာြိုဒ်ြ ာ်း၊ အဆိုအြိန်ြ ာ်းကို ြူလအထာ်းအသိုအတိုင််း ထာ်းြါ။
ြူလစာအုြ်တင
ွ ် စာြ က်နှာ၏ အလယ် သိြဟု
ု
တ် ြုြှန်စာြိုဒ်နှစ်ြဒ
ို ်၏ ကာ်းတွင် သီ်းမခာ်းခွထုတ်ကာ ဝရ်းထာ်းြါက
ထိုအတိင
ု ််း မြန်ထာ်းြါ။
ဥြြာ။ ။
ထိဝ
ု ကာငေ့် ြဋိြကခမြစ်ြွာ်းသညေ့်အြွွဲ့ြ ာ်းအဝနမြငေ့် ဝဆွ်းဝနွ်းညိနင
ိှု ််းရန်နှငေ့် ြဋိြကခမြစ်ြွာ်းြှုနှငေ့် ရန်လိုြှုြ ာ်းကို
အတိင
ု ််းအတာတစ်ခအ
ု ထိ ဝလ ာေ့က သွာ်းဝအာင်မြ လုြ်ရန်လည််း အခ န
ိ ်ြိုြိုရရှိမခင််းက အက ိ ်းဝက ်းဇူ်းရနိုင်သည်။
သိြဟု
ု
တ်ြါက Ludsin ဝမြာထာ်းသကေ့သို
လုခခ ြှုြရှိမခင််းနှငေ့် ြဋိြကခဆက်လက်မြစ်ြွာ်းမခင််းသည် စစ်ြက်မြစ်ြွာ်းဝနသညေ့်အုြ်စုြ ာ်း ကာ်း အကွအပြ
မြစ်ဝစနိင
ု ်ပြီ်း

အဝလ ာေ့ြဝြ်းသည်ေ့အဝနအထာ်းြ ာ်းကို

အာ်းလု်းသည်

ြဋိြကခကုိ

ြိုြိုခက်ခဝစနိင
ု ်သည်။

လှုွဲ့ဝဆာ်ရာဝရာက်ြည်သာမြစ်ပြီ်း

ထိုအဝမခအဝနြ ာ်း

ြွွဲ့စည််းြုအဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွမခင််းနှငေ့်

ပငိြ််းခ ြ််းဝရ်းဝြာ်ဝဆာင်ဝရ်းရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းကို လိှုကစ
် ာ်းသွာ်းြည်မြစ်သည်။
Ludsin (2011: 255)
ဤသိမြငေ့
ု ် ြဋိြကခအပြီ်း ြွွဲ့စည််းြုအဝမခခဥြဝဒတည်ဝဆာက်ရာတွင် ဝရတိုရည်ြန
ှ ််းခ က်နင
ှ ေ့် ဝရရှည်ရည်ြှန််းခ က်
ြ ာ်း ကာ်းတင််းြာြှုကို မြစ်ြာွ ်းဝစသည်။
၈။ ဘာသာမြန်သြ
ူ ာ်း သိရှိထာ်းရြညေ့် စာသာ်း နှင်ေ့ စာဝ ကာင််းအမြတ်အဝတာက်ြ ာ်း
•

အင်္ဂလိြ်ဘာသာြှ

မြန်ြာဘာသာသို

ဘာသာမြန်ဆိုရာတွင်

စာသာ်းြ ာ်းကို

အမြတ်အဝတာက်မြငေ့်

စာြတ်သူြ ာ်း နာ်းလည်ရလွယ်ကဝ
ူ အာင် အတက်နင
ို ်ဆ်းု မြန်ဆိုဝရ်းသာ်းြါ။
•

တစ်ခ ိ ွဲ့ဝသာ အင်္ဂလိြ်စာဝ ကာင််းြ ာ်းသည် စကာ်းစြ်အြ ာ်းအမြာ်း သု်းထာ်းဝသာဝ ကာငေ့် ရှညဝ
် နတက်
ြါသည်။

ထိုသိဝသာ
ု

စာဝ ကာင််းြ ာ်းကို

စာဝ ကာင််းမြတ်ဝတာက်၍

ဝရ်းသာ်းြါ။

ဘာသာမြန်ဆိုရာတွင်

မြန်ြာလိုဆဝ
ီ လ ာ်ဝသာဝနရာတွင်

သိဝသာ်
ု

အင်္ဂလြ
ိ ်စာဝ ကာင််းတစ်ဝ ကာင််းြှ

ထိသ
ု ြူ
ို လ

နှစ်ဝ ကာင််းခွလိက
ု ်ဝသာ မြန်ြာစာဝ ကာင််းြ ာ်းကို တစ်ဝ ကာင််း နှင်ေ့ တစ်ဝ ကာင််း အခ တ
ိ ်အဆက်ရရ
ှိ ှိ မြန်
ဝရ်းဝြ်းရန် လိအ
ု ြ်ြါသည်။
•

စာသာ်းြ ာ်းကို ြူလအင်္ဂလိြစ
် ာသာ်းအထာ်းအသိုအတိုင််း ဘာသာြမြန်ြါနှင။ေ့် မြန်ြာဘာသာစကာ်းမြငေ့်
ြတ်ရှုရာတွင် ဆီဝလ ာ်ဝအာင်မြန်ဆိုြါ။

•

တစ်ခ ိ ွဲ့ဝသာ

စာသာ်း၊

စကာ်းလု်းြ ာ်းသည်

သု်းဝလေ့ြရှိဝသာ၊

သိြဟု
ု
တ်

ြတ်ရဝထာက်ဝနဝသာ

စာသာ်းြ ာ်းမြစ်ြါက မြန်ြာဘာသာတွင် ဆီဝလ ာ်ဝသာ စကာ်းလု်းမြငေ့် အစာ်းထို်းကာ context အလိုက်
ဘာသာမြန်ဆိုြါ။
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၉။ ဘာသာရြ်ဆင
ို ်ရာ အသ်းု အနှုန််း နှင်ေ့ ဝေါဟာရြ ာ်း
International IDEA သည် ဒီြက
ို ဝရစီ၊ ဝရွ်းဝကာက်ြွ၊ ြက်ဒရယ်၊ ဥြဝဒဝရ်းရာ နှငေ့် တရာ်းစီရင်ဝရ်း ဝရ်းရာ၊
ပငိြ််းခ ြ််းဝရ်း နှငေ့် ြွွဲ့စည််းြုအဝမခခဥြဝဒဆိုင်ရာ အဝ ကာင််းအရာြ ာ်းနှငေ့် စြ်လ ဥ််းပြီ်း စာအုြ်စာတြ််းအြ ာ်းအမြာ်း
ထုတ်ဝေြါသည်။ ထိုစာအုြစ
် ာတြ််းြ ာ်းတွင် မြန်ြာလို တိုကရ
် ိုကစ
် ကာ်းလု်းြရှိဝသ်းဝသာ

ြညာရြ်ဆိုင်ရာ

ဝေါဟာရအဝမြာက်အမြာ်း ြါေင်ဝလေ့ရှိြါသည်။ ထိုစကာ်းလု်းြ ာ်းကို ဘာသာမြန်ဆရ
ို ာတွင် အဝထာက်အကူ
မြ နိုငဝ
် စရန် International IDEA သည် ‘အင်္ဂလိြ-် မြန်ြာ ဒီြက
ို ရက်တစ်ခက်ဆစ်အသု်းအနှုန််းြ ာ်း (EnglishMyanmar Glossary of Democratic Terms)’ ကို ထုတ်ထာ်းြါသည်။ ဘာသာမြန်ရာတွင်မြစ်ဝစ၊ တည််းမြတ်
ရာတွင်မြစ်ဝစ အဓိြပါယ်ြဝသခ ာဝသာ စကာ်းလု်းြ ာ်းဝတွွဲ့ြါက ဤခက်ဆစ်စာအုြက
် ို ကညေ့်ြါ။
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/english-myanmar-glossary-of-democraticterms.pdf >
International IDEA စာအုြ်ြ ာ်းတွင် ဝတွွဲ့ရဝလေ့ရှိဝသာ အခ ိ ွဲ့ဝသာ ဝေါဟာရြ ာ်းကို ရှာရလွယ်ကဝ
ူ အာင်
ဝအာက်ြါအတိုင််း စာရင််းလုြ်ထာ်းြါသည်။

ြှတ်ခ က်။ ။ ဤစာအုြ်ထက နှငေ့် ဝအာက်ြါစာရင််းထကအတိင
ု ််း အတိအက သ်းု နှုန််းရြည်ဟု ြဆိုလိုြါ။
စာဝ ကာင််း/စာြိုဒ၏
် context ဝြေါ်လိုကက
် ာ သငေ့ဝ
် လ ာ်သလို အသု်းမြ မြန်ဆိုနုင
ိ ်ြါသည်။
အင်္ဂလိြ်
Absolute majority

မြန်ြာ
ထက်ေက်ဝက ာ်ဆနဒြ

ြှတ်ခ က်
ဆနဒြဝြ်းသူစစ
ု ုဝြါင််း သိြဟု
ု
တ်
ဆနဒြဝြ်းခွငေ့်ရှိသအ
ူ ာ်းလု်း၏
ထက်ေက်အဝရအတွကထ
် က် တစ်ြြိုရရန်
လိုအြ်မခင််းမြစ်သည်။

Adoption

အတည်မြ မြဋ္ဌာန််းမခင််း

Article Vs Section

ြုဒ်ြ

Article နှငေ့် Section သည်
အခ ိ ွဲ့ဝနရာြ ာ်းတွင် အဓိြါပ တယ်တူသည်။
နိုင်ငြ ာ်း၏
ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒအလိက
ု ်
အသု်းအနှုန််းြတူဝသာ်လည််း
နှစခ
် ုလု်းသည် ြုဒ်ြကို
ဆိလ
ု မုိ ခင််းမြစ်သည်။ သိုဝသာ်
တစ်ခါတစ်ရတွင် Article ဝရာ Section ြါ
တွလ က်သု်းထာ်းသညေ့် အခါြ ိ ်းတွင်
Section သည် အခန််းကို ဆိလ
ု ြ
ုိ ါသည်။

Autonomy

လုြ်ြိုငခ
် ွငေ့်အာဏာ

Civil Law

တရာ်းြဥြဝဒ

Common Law

အင်္ဂလိြ်ရို်းရာဥြဝဒ

Conflict parties

ြဋိြကခတွင် ြါေင်ဝသာအြွွဲ့ြ ာ်း
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Constituent Assembly

တိုင််းမြ မြည်မြ လွှတ်ဝတာ်

Constitution building

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒတည်ဝဆာက်မခင််း

Constitution drafting

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွမခင််း

Constitution Making

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွမခင််း

Constitutional

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဆိင
ု ်ရာ ညီလာခ

Conventions

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒ ကြ််း
ဝရ်းဆွဝရ်းလုြ်ငန််းတာေန်
တစ်ခတ
ု ည််းအတွကသ
် ာသီ်းသန်
ဝရွ်းဝကာက်ခရပြီ်း
အခွငေ့်အာဏာဝြ်းအြ်မခင််းခရဝသာ
ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွဝရ်းအြွွဲ့ကို
ဆိလ
ု ုသ
ိ ည်။

Constitutional

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒနည််းက

democracy

ဒီြိုကဝရစီစနစ်

Constitutional order

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒလုြြ
် ိုငခ
် ွငေ့်ကို
လိုကန
် ာသညေ့် နိုင်ငဝရ်းစနစ်

Constitutional space

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဆိင
ု ်ရာ
လုြ်ြိုငခ
် ွငေ့်အတိုင််းအတာ

Constitution-making

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွဝရ်းအြွွဲ့

bodies
Division of power

အာဏာခွဝေြိုင််းမခာ်းမခင််း

Election expenses

ဝရွ်းဝကာက်ြွ ကုနက
် စရိတြ
် ာ်း

ဝရွ်းဝကာက်တင်ဝမြာက်ခရဝစဝရ်း
ကကိ ်းြြ််းြှုအတွက် ြဆွယ် ကာလအတွင််း
ကိုယစ
် ာ်းလှယ်ဝလာင််းတစ်ဦ်း သိြဟု
ု
တ်
နိုင်ငဝရ်း ြါတီ တစ်ခု၏ ကုနက
် စရိတ။်

Electoral authority

ဝရွ်းဝကာက်ြွဆိင
ု ရ
် ာ တာေန်ရအ
ှိ ြွွဲ့

ဝရွ်းဝကာက်ြွလုြ်ငန််းစဉ်ကို
ဝဆာင်ရက
ွ ်ဝသာ အြွွဲ့။

Electoral dispute

ဝရွ်းဝကာက်ြွ အမငင််းြွာ်းြှု ဝမြရှင််းမခင််း

resolution
Electoral gender

ဝရွ်းဝကာက်ြွဆိင
ု ရ
် ာအမငင််းြွာ်းြှုြ ာ်းကို
ဝမြရှင််းဝသာ လုြ်ငန််းစဉ်။

ဝရွ်းဝကာက်ြွဆိင
ု ရ
် ာ က ာ်း၊ြ ခွတြ််း

quotas
Electoral irregularity

ဝရွ်းဝကာက်ြွဆိင
ု ရ
် ာ ချွတ်ဝခ ာ်ြှာ်းယွင််းြှု

ဝရွ်းဝကာက်ြွ တာေန်ရသ
ှိ ူြ ာ်း၏
ရည်ရွယ်ကကဝဆာင်ြှုဝ ကာငေ့်ြ ဟုတဘ
်
ဝြါ ေ့ဝလ ာေ့ြှုဝ ကာငေ့် ဝရွ်းဝကာက်ြွ ဥြဝဒ
နှငေ့် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းကို
ခ ိ ်းဝြာက်ဆနက
် င်ရာ မြစ်ဝသာ လုြရ
် ြ်၊
ဥြြာ- ြဆနဒရှင်သို တာေန်ရသ
ှိ ူြှ
ြလက်ြှတြ
် ဝြ်းအြ်ြီ
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တရာ်းေင်တဆိြ်တု်း ခတ်နှိြရ
် န်
ြ က်ကွကြ
် ှု ။
Entities

သက်ဆင
ို ရ
် ာ နယ်ဝမြြ ာ်း/အစုအြွွဲ့ြ ာ်း

Context ဝြေါ်လက
ို ်ကာသငေ့်ဝလ ာ်သလို
ဘာသာမြန်ဆန
ို ိုငသ
် ည်။

Ex-officio

ြူ်းတွအာဏာရအရာရှိ

ဌာနတစ်ခုတွင် အလုြ်လြ
ု ်ဝသာ
အရာရှိတစ်ဦ်းသည် အမခာ်းဌာနတွင်လည််း
အမခာ်းဝသာတာေန်တစ်ခက
ု ို
တစ်ပြိ င်နက်ထြ််းဝဆာင်ရမခင််းမြစ်သည်။

First Past The Post

ြြ ာ်းသူနိုငစ
် နစ်/

အြ ာ်းစုအသာရဝစဝသာ

ြြ ာ်းသူအကုန်ယစ
ူ နစ်/

ဝရွ်းဝကာက်ြစနစ်
ွ
တွင်

ြြ ာ်းသူအနိုင်ယစ
ူ နစ်

အရို်းရှင်း် ဆု်းဝသာြစ
ု မြစ်သည်။
ယင််းြုစတွင် ြဆနဒနယ်တစ်ခအ
ု တွက်
ကိုယစ
် ာ်းလှယတ
် စ်ဦ်းဝရွ်းခ ယ်ပြီ်း
ကိုယစ
် ာ်းလှယက
် ို ဦ်းတည် ဝရွ်းခ ယ်သည်။
ကိုယစ
် ာ်းလှယတ
် စ်ဦ်းသည်
စုစဝ
ု ြါင််းတရာ်းေင် ြအဝရအတွက်၏
တစ်ေက်ဝက ာ် ြရရှိသညေ့်တိုင် အမခာ်း
ကိုယစ
် ာ်း လှယဝ
် လာင််းြ ာ်းထက်
ြအဝရအတွက် ြိြ
ု ိုရရှိလ င် အနိုင်ရသူ
မြစ်သည်။

Fragile

ထိလယ
ွ ်ရလ
ှ ယ
ွ ်

Institutional design

အင်စတီက ်းရှင််းဆိင
ု ်ရာ ဒီဇိုင််းြုစ

International standard

နိုင်ငတကာစခ ိန်စနှုန််းြ ာ်းနှငက
ေ့် ငေ့်ေတ်

and Norms

ြ ာ်း

Judicial review

တရာ်းဝရ်းဆိင
ု ်ရာ
မြန်လည်စစ
ိ စ်မခင််း/ဝရ်းလုြ်ငန််းစဥ်

Mandated Constituent

အာဏာဝြ်းအြ်ထာ်းဝသာ

ြုြန
ှ ်ဥြဝဒမြ မခင််းတာေန်နှငေ့်

Legislature

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒ ကြ််းဝရ်းဆွမခင််း
တာေန်နစ
ှ ခ
် ုလု်းအတွက် ဝရွ်းဝကာက်ခရပြီ်း
အာဏာ ဝြ်းအြ်မခင််းခရဝသာ
ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွဝရ်းအြွွဲ့ကို
ဆိလ
ု ုသ
ိ ည်။

Minorities within
minority

လူနည််းစုထြှ လူနည််းစု

ဥြြာ မြန်ြာနိုင်ငတွင် လူနည််းစုလြ
ူ ိ ်းမြစ်သညေ့်
ရှြ််းလူြ ိ ်း အြ ာ်းစုဝနထိုငရ
် ာ
ရှြ််းမြည်နယ်တွင် ဝနထိုင်ဝသာ
အမခာ်းလူနည််းစုြ ာ်း (ဥြြာ ြအိ၊ု ြွန်၊
ကရင်) ကို ဆိလ
ု ုသ
ိ ည်။
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Negative peace

ြဋိြကခြရှိသညေ့် ပငိြ််းခ ြ််းဝရ်း

၄င််းသည် လု်းေပငိြ််းခ ြ််းဝနမခင််းကို
ြဆိုလြ
ို ါ။ အတိက
ု ်အခနှစြ
် ွွဲ့အ ကာ်း ဥြြာ အစို်းရ နှငေ့်
တိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်ကိုငြ
် ာ်းအာ်းလု်းအ
ကာ်း အြစ်အခက်
ရြ်ဆထာ်းမခင််းြ ိ ်းမြစ်သည်။ သိဝသာ်
ု
လု်းေပငိြ််းခ ြ််းဝရ်းရဝနသည်ဟြ
ု ဆိုလြ
ို ါ။
၄င််းတိနှ
ု စြ
် ွွဲ့အ ကာ်း
အမငင််းြွာ်းြှုရန
ှိ ိုင်သည်။
သဝဘာတူညီြရ
ှု ယူရန်လုအ
ိ ြ်ဝနဝသ်း
ဝသာ အဝမခအဝနြ ိ ်းမြစ်နိုင်သည်။

Negative right
Payroll Vote

အစို်းရကို ကန်ကတ်ထာ်းဝသာ

ဥြြာ - လူအခွငေ့်အဝရ်းကို

အခွငေ့်အဝရ်းြ ာ်း

ကာကွယ်ဝြ်းဝသာ အခွငေ့်အဝရ်းြ ာ်း။

အစို်းရဝထာက်ခြ

အစို်းရ၏လစာကိုယူထာ်းဝသာသူြ ာ်းသည်
ြဝြ်းဝသာအခါ အစို်းရကိုဝထာက်ခ၍
ြဝြ်းရမခင််းကို ဆိုလိုသည်။

Political Settlement

နိုင်ငဝရ်းဝမြရှင််းခ က်

Positive right

အစို်းရြှ နိုင်ငသာ်းြ ာ်းကို

ဥြြာ - ြညာသင် ကာ်းခွငေ့်အခွငေ့်အဝရ်း၊

မြညေ့်ဆည််းဝြ်းရြညေ့် အခွငအ
ေ့် ဝရ်းြ ာ်း

လူြှုဝရ်းနှငစ
ေ့် ီ်းြွာ်းဝရ်းဆိုငရ
် ာ
အခွငေ့်အဝရ်းြ ာ်း။

Proportional

အခ ိ ်းက ကိုယစ
် ာ်းမြ မခင််း

Representation

ြါတီတစ်ခုြှအနိုငရ
် ရှိဝသာဝနရာအခ ိ ်းြှာ
ြစုစုဝြါင််းတွငရ
် ရှိဝသာ ခွတြ််းအလိုက်
အခ ိ ်းက ကိုယ်စာ်းမြ သညေ့်
စည််းြ ဉ််းဝြေါ်တွင် အဝမခခထာ်းသညေ့်
ဝရွ်းဝကာက်ြစနစ်
ွ
၏ အြွွဲ့
တစ်ခုမြစ်ြါသည်။ အခ ိ ်းက
ကိုယစ
် ာ်းမြ ြှုစနစ်တွင်
တစ်နယ်တွင်တစ်ဝယာက်ထက် ြိုဝရွ်းခ ယ်
ရသညေ့ြ
် စ
ု အသု်းမြ ရန်လိုအြ်ြါသည်။
အဓိကနှစ်ြ ိ ်း နှစစ
် ာ်းရှြ
ိ ါသည်။
စာရင််းဝြ်းအခ ိ ်းက ကိုယစ
် ာ်းမြ စနစ်နှငေ့်
ြလွ ဝမြာင််းနိုင်ဝသာ
ကိုယစ
် ာ်းမြ စနစ်မြစ်ြါသည်။

Self-autonomy

ကိုယ်ြိုငအ
် ုြခ
် ြ်ခွငေ့်

Self-created

ကိုယ်တိုင်ြွဲ့ွ စည််းသညေ့်

ြုြန
ှ ်ဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်အမြစ်

constituent legislature

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်

ဝရွ်းဝကာက်ခရသည်၊သိဝသာ်
ု
လည််း
ဝနာက်ြိုင််းတွင် ြွွဲ့စည််းြု
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အဝမခခဥြဝဒ ကြ််း
ဝရ်းဆွဝရ်းတာေန်ကိုယရ
ူ သညေ့်
အြွွဲ့ကိုဆုလ
ိ ိုသည်။
Self-created

ကိုယ်တိုင်ြွဲ့ွ စည််းသညေ့် ဥြဝဒမြ ညီလာခ

legislating assembly

ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒ ဝရ်းဆွရန်အတွက်
သီ်းသန်အခွငေ့်အာဏာရှိဝသာ
ဝရွ်းဝကာက်ခ
ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒဝရ်းဆွဝရ်းအြွွဲ့
မြစ်သည်၊သိဝသာ်
ု
လည််း ဝနာက်ြိုင််းတွင်
ဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်အမြစ်
အခွငေ့်အာဏာရရှိသွာ်းဝသာ အြွွဲ့ကို
ဆိလ
ု ုသ
ိ ည်။

Sensitive

အကဆတ်ဝသာ

စာဝ ကာင််းအဝြေါ်လက
ို က
် ာ
သငေ့်ဝလ ာ်သလိုဘာသာမြန်ဆန
ုိ ိုင်သည်။

Separation of power

အာဏာခွဝေမခင််း

Sequencing

ဝရှွဲ့ဝနာက်စစ
ီ ဥ်ဝဆာင်ရွက်မခင််း

Simple majority

သာြန်အြ ာ်းစုဆနဒြ

အဝရအတွက်
တိတိက က ြသတ်ြတ
ှ ်ထာ်းြ
ဆနဒြစုစုဝြါင််းအနက် အြ ာ်းဆ်းု ရရှိရုမြငေ့်
အနိုငရ
် မခင််းကို ဆိုလိုသည်။

Soft law

စည််းဝနှာင်မခင််းြရှိသညေ့် ဥြဝဒ

Sub-state constitution

တိုင််းဝဒသ/မြည်နယ်အဆငေ့်
ြွွဲ့စည််းြအ
ု ဝမခခဥြဝဒ

Supermajority

သာလွန်အြ ာ်းစုဆနဒြ

၅၀ ရာခိုင်နန
ှု ််းထက်ြို၍ ဝက ာ်လန
ွ ်ဝသာ
ြြာဏတစ်ခုအထိ ဆနဒြ ရရှရ
ိ န်
လိုအြ်မခင််းမြစ်သည်။ ဥြြာ - ၇၀
ရာခိုင်နန
ှု ််း၊ ၇၅ ရာခိုင်နန
ှု ််းစသမြငေ့် ။

Transitional justice

အကူ်းအဝမြာင််းဆိင
ု ရ
် ာ တရာ်းြ တဝရ်း

၁၀။ ဘာသာမြန်သူြ ာ်း ထြ်ဝဆာင််းသိရထ
ှိ ာ်းရြညေ့်အခ က်ြ ာ်း
•

ဘာသာမြန်ပြီ်းသညေ့အ
် ခါတွင် သာသာမြန်စာသာ်းြ ာ်းကို အစအဆု်းတစ်ဝခါက် မြန်စစ်ဝဆ်းဝြ်းြါ။

•

သာသာမြန်စာသာ်းြ ာ်းသည် ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်၏ အထက်တင
ွ ် ဝြာ်မြခဝ
ေ့ သာအခ က်ြ ာ်းနှငေ့် ကိုက်ညီြှု
ရှိ၊ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ဘာသာမြန်ရာတွင် context နှငေ့်အညီ မြန်ြာလိုဆီဝလ ာ်ဝအာင် အမြတ်အဝတာက်နှငေ့်တကွ ဘာသာ
မြန်ြါ။

•

မြန်ြာဝေါဟာရ နယ်ြယ်တင
ွ ် အသစ်အဆန််းမြစ်ဝနဝသာ (သိြဟု
ု
တ်) ြရှဝ
ိ သ်းဝသာ ဘာသာရြ်ဆိုင်ရာ
အင်္ဂလိြ်စကာ်းလု်းြ ာ်းကို မြန်ဆဝ
ို ရ်းသာ်းရာတွင် ကွင််းစကွင််းြိတ်မြငေ့် ြူလအင်္ဂလိြ်စာသာ်းကို မြန်ထညေ့်
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ဝြ်းြါ။ ဥြြာ - ကိယ
ု တ
် င
ို ်ြွဲ့ွ စည််းသညေ့် ြွွဲ့စည််းြုအဝမခခဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ် (Self-created constituent
legislature)
•

ဘာသာမြန်စာသာ်းြ ာ်းသည် ြတ်ရဝထာက်ဝနလာ်း၊ ဝခ ာဝြွွဲ့လာ်း၊ နာ်းလည်ရလွယ်ကူလာ်း၊ ြူလ
စာတြ််းတွင် ဆိုလိုသညေ့် အဓိြပါယ်ဟတ
ု ်လာ်း ဆိုသညေ့်အခ က်ြ ာ်းကို မြန်စစ်ဝဆ်းပြီ်း စာသာ်း မြန်ဝခ ာြါ။

•

ဝေါဟာရြ ာ်း၊ အသု်းအနှုန််းြ ာ်း၊ စာလ်းု ဝြါင််းသတ်ြုြ ာ်းသည် consistency ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ြူလအင်္ဂလိြ်စာတြ််းရှိ စာဝ ကာင််းအာ်းလု်း၊ စာြိဒ
ု ်အာ်းလု်းကို သာသာမြန်ဆိုထာ်းြှု ရှိ/ြရှိ ၊ စာဝ ကာင််း
ဝြေ့က န်ခေ့ြှု ရှိ/ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

၁၁။ တည််းမြတ်သြ
ူ ာ်း ထြ်ဝဆာင််းသိရထ
ှိ ာ်းရြညေ့်အခ က်ြ ာ်း
•

ဘာသာမြန်စာသာ်းြ ာ်းသည် ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်၏ အထက်တင
ွ ် ဝြာ်မြခဝ
ေ့ သာအခ က်ြ ာ်းနှငေ့် ကိက
ု ်ညီြှု
ရှိ၊ြရှိ

စစ်ဝဆ်းြါ။

အထူ်းသမြငေ့်

ဘာသာမြန်စာသာ်းြ ာ်းသည်

မြန်ြာလိုြတ်ရဝထာက်ဝနလာ်း၊

စာဝ ကာင််းြ ာ်းတစ်ဝ ကာင််းနှငေ့်တစ်ဝ ကာင််းအခ တ
ိ ်အဆက်ြိြိဘာသာမြန်ထာ်းလာ်း
ဆိုသညေ့်အခ က်ြ ာ်းကို ကညေ့ြ
် ါ။ ထိုသမြစ်
ို ြဝနြါက မြန်လည်တည််းမြတ်မြင်ဆင်ြါ။
•

ြူြိုင်ခွငေ့်စာြ က်နှာ နှငေ့် ဝနာက်ြု်းစာြ က်နာှ တွင် ြါရှိဝသာ (ထုတ်ဝေသညေ့်ခန
ု ှစ်၊ ISBN နြါတ်၊ ရု်းလိြ်စာ၊
အီ်းဝြ်းလ်၊ ေဘ်ဆိုဒ်၊ logo၊ စာတြ််းအြှတ် စသညေ့)် အခ က်အလက်ြ ာ်း ြှန်ကန်ြှု ရှိ၊ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ြာတိကာတွင် ဝြာ်မြထာ်းဝသာ စာြ က်နာှ နြါတ်ြ ာ်း၊အခန််းဝခါင််းစဥ်ြ ာ်း ကိုကည
် ီြှု ရှိ၊ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ကို်းကာ်းစာရင််းြ ာ်း၊ စာသာ်းြ ာ်းတွင် ရည်ညွှန််းထာ်းဝသာ အွန်လိုင််းလငေ့်ခ်ြ ာ်း တိက
ု ်ရတ
ို ်ခ တ
ိ ်ဆက်ထာ်းြှု
ရှ/ိ ြရှိ စစ်ဝဆ်း ြါ။

•

ကို်းကာ်းစာရင််းြ ာ်းတွင် ြါေင်ဝသာ ြုစြ ာ်း (ဥြြာ - italic, single quotation, spacing) သည် ြှန်ကန်ြှု
ရှိ၊ြရှိ ြူရင််းအင်္ဂလိြ်စာအုြ်နင
ှ ေ့် တိုကက
် ာ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

International IDEA ြှ ထုတ်ဝေဝသာ စာအုြ်စာတြ််းြ ာ်းကို မြန်လည်က်းို ကာ်းသညေ့်အခါြ ိ ်းတွင်
ထိုကု်းိ ကာ်းစာအုြ်ြ ာ်းသည် မြန်ြာဘာသာမြငေ့် ထုတဝ
် ေထာ်းပြီ်းသာ်းမြစ်ြါက စာအုြန
် ာြည်ြ ာ်း ဘာသာ
မြန် ကိုက်ညြ
ီ ှုရှိ၊ ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

သာသာမြန်စာအုြ်ကို ဒီဇင
ို ််းလုြ်သညေ့်အဆငေ့်၌ စာြိဒ
ု ်အထာ်းအသို၊ အမြတ်အဝတာက် နှငေ့် spacing
အလွန်မခာ်းဝနြှု ရှိ၊ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

Endnotes နှငေ့် footnotes ြ ာ်းြါေင်သညေ့် အခါြ ိ ်းတွင် reference နြါတ်ကို စာဝ ကာင််းအဆု်း ြုဒ်ြ၏
ဝနာက်တင
ွ ် spacing ြမခာ်းဘ တိတက
ိ က ထညေ့်ရြါြည်။
ဥြြာ။ ။ International IDEA သည် ဘာသာမြန်မခင််း နှငေ့် တည််းမြတ်မခင််းဆိင
ု ်ရာ လြ််းညွှန်စာအုြက
် ို
ထုတ်ထာ်းြါသည်။1

•

Footnote number နှငေ့် endnote number ြ ာ်း ြှန်/ြြှန် superscript မြစ်/ြမြစ် စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ြူလအင်္ဂလိြစ
် ာတြ််းရှိ စာဝ ကာင််းအာ်းလု်း၊ စာြိဒ
ု ်အာ်းလု်းကို သာသာမြန်ဆိုထာ်းြှု ရှိ/ြရှိ ၊ စာဝ ကာင််း
ဝြေ့က န်ခေ့ြှု ရှိ/ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။

•

ဝနစွြ ာ်း၊ ဥြဝဒြုဒ်ြြ ာ်း၊ အဝရအတွက်ြ ာ်း၊ ကို်းကာ်းစာြ က်နာှ နြါတ်ြ ာ်း၊ နိုငင
် အြည်ြ ာ်း ြူရင််း
အင်္ဂလိြ်စာတြ််းနှငေ့် ကိက
ု ်ညြ
ီ ှု ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။
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