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၁။  နဒိါန််း  

ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်သည် အင်္ဂလိြ်ဘာသာ ြှ မြနြ်ာဘာသာသုိ  ဘာသာမြနဆုိ်ြညေ့်သူြ ာ်း၊ သာသာမြနစ်ာသာ်း  

ြ ာ်းကို မြနလ်ညတ် ည််းမြတြ်ညေ့်သူြ ာ်း ၊ စာအုြ်တည််းမြတ ်ထုတ်လုြ်ရန် တာေနရ်ှိသူြ ာ်း အတကွ် အဓိကရည်ရယွ ်  

ြါသည်။  ဤလြ််းညွှန်စာအြ်ုတွင် ဘာသာမြနသူ် နှငေ့် တ ည််းမြတ ်သူြ ာ်း သိရိှထာ်းရြညေ့် အဝ ရ်းအသာ်းဆုိင်ရာ 

ြ ုစ သတ ်ြှတခ် က်ြ ာ်း၊ အသ ု်းအနှုန််းြ ာ်း၊ ဝ ေါဟာ ရြ ာ်းကို ဝ ြာ်မြထာ်းြါသည်။  

၂။  Font အြ  ိ်းအစာ်း သတ်ြတ်ှခ ကြ် ာ်း  

International IDEA ြှ ထုတ ်ဝ ေထာ်းဝ သာ စာအုြ်ြ ာ်းကို ဘာသာမြနဆုိ်ရာတ ွငမ်ြစဝ် စ၊ စာရွကစ်ာတ ြ််းြ ာ်းကိ ု

မြနြ်ာဘာသာမြငေ့် ဝ ရ်းသာ်းထုတ်ဝ ေရာတ ွင်မြစဝ် စ၊ PowerPoint Presentation Slide ြ ာ်း မြင်ဆင်ရာတငွ်  

မြစဝ် စ မြည်ဝထာင်စဝု ြာင ေ့် တ စ်ြ  ိ်းတ ည််းကိုသာ အသ ု်းမြ ြါ။   

၃။  International IDEA ြ ှထတ်ုဝ ေဝသာ စာတ ြ််းအြ  ိ်းအစာ်းြ ာ်း  

 Handbook - လကစ်ွ စာအုြ် 

 Report - အစီရင်ခ စာ 

 Policy Paper - ြူေါဒစာတ ြ််း 

 Brief - စာတ ြ််းတ ို  

 Primer - စာတ ြ််း 

၄။  စာလ ်ုးဝ ြါင််းသတ ်ြ  ု 

( က) စာလ ်ုးဝ ြါင််းသတ် ြ စုစ်ရန ် 

မြနြ်ာစာဝ ရ်းသာ်းရာတငွ် စာလ ု်းဝ ြါင််းသတ ်ြ ု ြှန်ကန်တ ိက ြှုရိှ ရန ် အဝ ရ်းကကီ်းြါသည်။ အထူ်းသမြငေ့် စာအုြ် 

စာတ ြ််းြ ာ်း ထုတဝ် ေမခင််း၊ ဘာသာ မြနဆုိ်မခင််းြ ာ်းမြ လုြ်ရာတငွ် စာလ ်ုးဝ ြါင််းသတ ်ြ ြှုန်ကန်ရန် အထူ်းင်္ရ ုစိကု်ြုိ  

လုိြါသည်။ ထုိ ဝ  ကာငေ့် စာလ ု်းဝ ြါင််းြဝ သခ ာဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းရှိြါက ဝအာကဝ် ြာ်မြြါ သတ ်ြ ုက ြ််းတငွ်  

စစ်ပြီ်းြှ အြနှ်ကိဝု ရ်းြါ။   

<https://drive.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeNGM4MDZjYmUtNTE3Yi00ZmRlLWFiZjgtMjA1NDc4MT

IxMjE3/view?hl=en> (or) <http://myanmarwords.pikay.org/2008/12/pha.html#pha44> 

( ခ) ြာှ်းဝ လ ေ့ရ ှဝိ သာ စကာ်းလ ်ုးြ ာ်း 

International IDEA ြှ မြနြ်ာဘာသာမြငေ့်ထုတဝ် ေဝ သာ စာအုြ်စာတ ြ််းြ ာ်းတ ွင် အသ ု်းြ ာ်းဝ လေ့ရိှပြီ်း ြှာ်းဝ လေ့ရိှ  

ဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကို ဝ အာက်ြါအတ ိငု််း ဝ ကာက်နှုတဝ် ြာ်မြထာ်းြါသည်။   

https://drive.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeNGM4MDZjYmUtNTE3Yi00ZmRlLWFiZjgtMjA1NDc4MTIxMjE3/view?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeNGM4MDZjYmUtNTE3Yi00ZmRlLWFiZjgtMjA1NDc4MTIxMjE3/view?hl=en
http://myanmarwords.pikay.org/2008/12/pha.html#pha44
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ြှတ်ခ က။်   ။  ဝအာ က်ြါဇယ ာ်းသည် ြှာ်းဝ လေ့ြှာ်းထရှိဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကိုသာ ဝ ကာက်နှုတဝ် ြာ်မြထာ်း  

မခင််းမြစ်ပြီ်း ဇယ ာ်းတ ွင်ြြါေင်ဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကိ ု သတ ်ြ ုစစခ် င်ြါက အထက်တွငဝ် ြာ်မြထာ်းဝ သာ  

သတ ်ြ ုက ြ််းတငွ် သွာ်းဝ ရာကစ်စ်ဝဆ်းြါ။    

   
မြဌာန််း ပြဋ္ဌာန ်း ြက်သက ် ြတ ်သက ်

ဝ ယ ဘူယ   ဝ ယ ဘုယ   အဓိြပာယ ် အဓိြပါယ ်

ဥ ကကဌ ဥ က္ကဋ္ဌ ြယ ်က ဥ ် ြယ ် ကဥ ်

ြုိဒ်ြ ြုဒ်ြ ဖယ  ဒရယ   ဖက္ ဒရယ    

တ စ သ ်းြုဂ္ဂလ တ သ ်းြုဂ္ဂလ   စ စစ  စိစစ  

ြဋ ိဉာဉ  ြဋ ိညာဉ  ရြုံံင ွေ ရန ြုံင ွေ 

သငေ့်ဝ လ ာ ် သငေ့်ဝ လ ာ ် ြက်ေန််းက င ် ြတ ်ေန််းက င ်

ဝ လ ာ်ကန ် ဝ လ ာ်ကန ် တ ခါတ ရ  တ စ်ခါတစ်ရ  

မြသာနာ မြဿနာ တ စ်စတိတ် ဝဒသ တ စ်စတိတ် စ်ဝဒသ 

တ စ်စ တု ရာ တ စ်စ တု စ်ရာ တ စ်စ တု ဥ ီ်း တ စ်စ တု စဥ် ီ်း  

ဝ နှာက်ယကှ ် ဝ နှာငေ့ယ် ှက ် ဝ ဒသနတာရ ဝ ဒသနတရ 

သာြာန ် သာြန် ြါလီြာန် ြါလီြန ်

ရလာဒ ် ရလဒ် ရ ုတ်သိြ််း ရ ုြ်သိြ််း  

တ ဆငေ့ ် တ စ်ဆငေ့ ် ဝ ြ ာေ့ဝ မြာင််း ဝ ြ ာေ့ဝ ြ ာင််း 

 

၅။  အခ နိ်မြစကာ်းလ ်ုး ြ ာ်း  

ရက၊် လ၊ နှစ် စသညေ့် အခ နိ်မြစကာ်းလ ု်းြ ာ်း သ ု်းရာတ ွင် ဝအာ က်ြါအစအီစဥ ် နှငေ့် အသ ု်းအနှုန််းအတ ိုင််း  ဝ ရ်းြါ။   

ဥ ြြာ -  ၂၀၁၉ ခနုစှ  ၊ စကတ်င်ဘာလ  ၊ ၂ ၃ ရက္ င နေ့ 

ြှတ်ခ က။်   ။  အထက်ြါဥ ြြာစာဝ  ကာင််းတငွ် bold လုြ်ထာ်းဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကို ြက န်ခ ေ့ြါဝ စနငှေ့်။   
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၆။  န ိင်ုင ၊ လြူ  ိ်း၊ အြ ွ ွဲ့အစည််း  အြညြ် ာ်း  

နိုင်င အြည်ြ ာ်း၊ လူြ  ိ်းအြည်ြ ာ်း၊ အြွ ွဲ့အစည််းအြည်ြ ာ်းကို အသ ထွက်အတ ိုင််း မြနဆုိ်ဝရ်းသာ်းြါက  စာအုြ် အစ၊ 

အလယ ်၊ အဆ ု်း စာလ ု်းဝြါင််း တ စ်သတ ်ြှတတ် ည််း သ ု်းဝ ြ်းြါ။  လူြုင်္္ိ လ်အြည်ြ ာ်း၊ လူြ  ိ်းအြညြ် ာ်း၊ 

အြွ ွဲ့အစည််းအြညြ် ာ်းကို အသ ထွကအ်တ ိုင််း ဘာ သာ မြနဆုိ်ရနခ်က်ခ ြါက အင်္ဂလိြ်စာ လ ု်းအတ ိုင််း 

မြနထ်ညေ့်နိငု်ြါသည။်   

• Acronym နှငေ့် အတ ိဝု ကာကစ်ကာ်းလ ု်း  (abbreviations) ြ ာ်းကို စာအုြ်တ ွင် ြထြဆ ု်းအကကိြ် အဝနမြငေ့ ်

ဝ ရ်းသာ်းရာတ ွင ် မြနြ်ာလုိ နာြည်အမြညေ့်အစ ဝုြါင််း ပြ်ီး အတ ိဝု ကာက်မြငေ့်ဝ ရ်းသာ်းထာ်းဝ သာ 

အင်္ဂလိြ်စာသာ်းကိုြူ ကွင််းစကွင််းြိတမ်ြငေ့်ထညေ့်ြါ။  ဥ ြြာ -  အြ  ိ်းသြီ်းြ ာ်းအာ ်း နည််းြ  ိ်းစ ုမြငေ့်  

ခွ မခာ်းဆက်ဆ ြှု ြဝ ြ ာကဝ် ရ်း သဝ ဘာတစူာခ  ြ် (CEDAW)။  စာအုြ်၏ ဝ နာက်ြုိင််းတငွ်  ထုိစကာ်းလ ု်းကို 

ထြ်ခါတ လ လ သ ု်းထာ်းြါက အမြညေ့အ်စ ဝု ရ်းစရာြလုိဝတာေ့ ြ  အတ ိဝု ကာက်စကာ်းလ ု်းကို ကွင််းစကွင််းြိတ ်  

ြသ ု်းြ  တ ိုကရ် ိုကအ်သ ု်းမြ နိုငြ်ါသည်။  

၇ ။  အဆ ိအုြနိ ် ြ ာ်း၊ က ိ်ုးကာ်းအသ ်ုးအန ှုန််းြ ာ်း နငှ ေ့် အထ်ူးမြ သဝ ကဂတြ ာ်း 

International IDEA ၏ စာအုြ်စာတ ြ််းြ ာ်းတ ွင် အမခာ်းသူြ ာ်း ဝ ရ်းထာ်းသညေ့်  စာသာ်းြ ာ်း၊ စကာ်းလ ု်းြ ာ်း၊ 

အဆိုအြိန် ြ ာ်းကိ ု မြနလ်ညက်ို်းကာ်းသ ု်းနှုန််းထာ်းသည်ြ ာ်းရှိြါသည်။ ထုိသုိ ကို်းကာ်းရာတ ွင် နှစ်ထြ်ြ ကဝ် တာ င ်  

ြွငေ့်ြိတ်မြငေ့် (ဥ ြြာ -  “  ” )  ဝ ြာ်မြြါသည်။ ထုိသုိ  ဝ ရ်းသာ်းထာ်းသညေ့် စာဝ  ကာင််းြ ာ်း၊ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကို 

မြနြ်ာဘာသာမြငေ့် သာသာမြန်ဝ ရ်းသာ်း ရာတ ွင ် တတိ ိက က  မြနလ်ည်ထ ညေ့ြ်ါ။  တစခ်  ိွဲ့ ဝ သာ စာသာ်းြ ာ်းကိုြူ 

အထူ်းမြ ဝြာမ်ြလုိမခင််းဝ  ကာငေ့် ြ က်ဝတ ာင်တစ်ထြ်မြငေ့ ် ( ဥ ြြာ  -  ‘ ’ ) ဝ ြာ်မြြါသည်။ ၄င ််းကိုလည််း  

မြနြ်ာဘာသာတငွ် ြှန်ြှန်ကန်ကန ်နငှေ့် ဝ နရာတတိ ိက က  မြန်ထညေ့်ြါ။   

တ စ်ခ  ိွဲ့ ဝ သာ အထူ်းမြ လုိသညေ့် စာသာ်းြ ာ်းကို အဝ စာင််း (Italic) သုိ ြဟတု ် အြည််း (bold) လုြ်ထာ်းသည်ြ ာ်း 

ရှိြါသည်။ ထုိစာသာ်းြ ာ်းကို မြန်ြာလုိဝရ်းသာ်းရာတငွ် ြူလအတ ိငု််း italic သုိ ြဟတု ် bold မြနလု်ြ်ဝ ြ်းြါ။   

ကွင််းစကငွ််းြိတ်မြငေ့် ဝ ြာ်မြထာ်းဝ သာ စာသာ်းြ ာ်းကို မြနြ်ာဘာသာတငွ် ကငွ််းစကငွ််းြိတ် ဝ သခ ာမြန်ထညေ့်ြါ။  

အင်္ဂလိြ်လုိ ကွင််းစကငွ််းြိတမ်ြင်ေ့ ဝ ရ်းသာ်းထာ်းဝ သာ စာသာ်းြ ာ်းကို မြနြ်ာလုိမြန်လည်ဝရ်းသာ်းရာတငွ် စာဝ  ကာင််း  

ဝ ထာကဝ် နတ က်ြါသည။်  ထုိ ဝ  ကာင်ေ့ ထုိကငွ််းစကငွ််းြိတ်ရိှ စာသာ်းြ ာ်းကို စာဝ  ကာင််းနငှေ့်တ စ်သာ်းတည််း  

ြတ ်ရှုရဝ ခ ာဝ ြွွဲ့ ဝအာ င် တ ကန်ိုင်သြ  ဘာသာမြနဝ် စလုိြါသည်။  

In-text reference ြ ာ်းကို ဘာသာမြနရ်န ် ြလုိအြ်ြါ။  ြူလအတ ိုင််း အတ ိအက  မြနထ်ညေ့်ြါ။  In-text reference 

ြါဝ သာ စာဝ  ကာင််းြ ာ်း၏ အဆ ု်းသတ ်၌ ြုဒ်ြထညေ့်ရာတ ွင ် ြူလအတ ိငု််းြင် ကငွ််းြိတ်၏ အဆ ု်း၌သာ ထညေ့်ြါ။  In-

text reference ြတ ိငု်ခင် ြုဒြ် ြထညေ့်ြါနှငေ့်။ 

ဥ ြြာ  ။   ။   

‘Economic justice and social justice are concerns of the political man, the stuff of concrete collective 

acti on, as  well as  de bate  and di s cuss ion’ (Jamshidi 20 13:  42) . 



5 
 

‘စီ်းြွာ်းဝ ရ်း၊ တ ရာ်းြ တ ြှုနငှေ့် လူြှုဝ ရ်းတ ရာ်းြ တ ြှုြ ာ်းသည် နိုငင် ဝ ရ်းစတိ ်ေငစ်ာ်းသူ လူတိုင််း စတိ ်ြူြန်သညေ့အ်ရာ  

မြစလ်ာပြ်ီး၊ ခိငု်ြာအာ်းဝကာင််းစွာ စုဝ ြါင််းလုြ်ဝ ဆာင်ရြညေ့်အရာ၊ ထုိ အတ ူ ဝ ဆွ်းဝ နွ်းမငင ််းခုန ် အဝမြထု တ ်ရြညေ့်  

အရာ မြစ်လာြါသည’် (Jamshidi 2013:  42)  ။ 

အြိုဒ်လုိကယ် ူ၍ ကို်းကာ်းအသ ု်းမြ ထာ်းဝ သာ စာြုိဒ်ြ ာ်း၊ အဆိုအြိန ်ြ ာ်းကို  ြူလအထာ်းအသုိအတ ိုင််း ထာ်းြါ။ 

ြူလစာအုြ်တငွ် စာြ က်နှာ၏ အလယ ် သုိ ြဟတု ် ြ ုြှန်စာြုိဒ်နှစ်ြုိဒ်၏ ကာ်းတ ွင် သီ်းမခာ်းခွ ထုတ်ကာ ဝ ရ်းထာ်းြါက 

ထုိအတိငု််း မြနထ်ာ်းြါ။   

ဥ ြြာ။  ။   

ထုိ ဝ  ကာငေ့် ြဋိြကခမြစ်ြွာ်းသညေ့်အြွ ွဲ့ြ ာ်းအဝ နမြငေ့် ဝ ဆွ်းဝ နွ်းည ိနိှုင််းရနန်ှငေ့်  ြဋိြကခမြစ်ြွာ်းြှုနှငေ့် ရနလုိ်ြှုြ ာ်းကို 

အတ ိငု််းအတာတ စ်ခအုထိ ဝလ ာေ့ က သွာ်းဝ အာင်မြ လုြ်ရနလ်ည််း အခ နိ်ြုိြုိရရှိမခင််းက အက  ိ်းဝက ်းဇူ်းရနိုင်သည် ။ 

သုိ ြဟုတ ်ြါက Ludsin ဝ မြာထာ်းသက ေ့သုိ  

လ ုခခ  ြှုြရှိမခင််းနှငေ့ ်ြဋိြကခဆက်လက်မြစ်ြွာ်းမခင််းသည် စစြ်က်မြစ်ြွာ်းဝ နသညေ့်အုြ်စုြ ာ်း ကာ်း အကွ အပြ  

မြစဝ် စနိငု်ပြီ်း အဝ လ ာေ့ြဝြ်းသည်ေ့အဝ နအထာ်းြ ာ်းကိ ု ြုိြုိခက်ခ ဝ စနိငု်သည။်  ထုိအဝမခအဝ နြ ာ်း  

အာ ်းလ ု်းသည် ြဋိြကခကိ ု လ ှုွဲ့ဝ ဆာ်ရာဝ ရာက်ြည်သာမြစပ်ြ်ီး ြွ ွဲ့စည််းြ ုအဝ မခခ ဥြဝ ဒဝ ရ်းဆွ မခင််းနငှေ့် 

ပင ိြ််းခ ြ််းဝ ရ်းဝ ြာ်ဝ ဆာငဝ် ရ်းရည်ြှန််းခ က်ြ ာ်းကို လိှုကစ်ာ်းသွာ်းြည်မြစ်သည်။ 

Ludsin (2011: 255) 

ဤသုိ မြငေ့ ် ြဋိြကခအပြ်ီး ြွ ွဲ့စည််းြ ုအဝမခခ ဥ ြဝ ဒတ ညဝ် ဆာက်ရာတ ွင ် ဝ ရတ ိုရည်ြှန််းခ က်နငှေ့် ဝ ရရှည်ရည်ြှန််းခ က်  

ြ ာ်း  ကာ်းတ င််းြာြှုကိ ုမြစြွ်ာ်းဝ စသည။် 

၈။  ဘာသာမြန်သြူ ာ်း သရိ ှိထာ်းရြည ေ့်  စာ သာ်း နငှ ေ့် စာဝ  ကာင််း အမြတ်အဝတ ာက်ြ ာ်း  

• အင်္ဂလိြ်ဘာသာြှ မြနြ်ာဘာသာသုိ  ဘာသာမြနဆုိ်ရာတငွ် စာသာ်းြ ာ်းကို အမြတ ်အဝ တာက်မြငေ့်  

စာြတ ်သူြ ာ်း နာ်းလည်ရလွယ ်ကဝူ အာင် အတ က်နိငု်ဆ ်ုး မြန်ဆုိ ဝ ရ်းသာ်းြါ။   

• တ စ်ခ  ိွဲ့ ဝ သာ အင်္ဂလိြ်စာဝ  ကာင ််းြ ာ်းသည် စကာ်းစြ်အြ ာ်းအမြာ်း သ ု်းထာ်းဝ သာဝ  ကာင ေ့် ရညှဝ် နတက ်

ြါသည်။  ထုိသုိ ဝ သာ စာဝ ကာင််းြ ာ်းကို ဘာသာမြနဆုိ် ရာတငွ် မြနြ်ာလုိဆီဝ လ ာ်ဝ သာဝ နရာတ ွင် 

စာဝ  ကာင််းမြတဝ်တ ာက်၍ ဝ ရ်းသာ်းြါ။  သ ို ဝ သာ် ထ ိသု ို ြလူ အင်္ဂလြ်ိစာဝ  ကာင််းတ စ်ဝ  ကာင််းြ ှ

နစှ်ဝ  ကာင််းခ ွ လ ိက်ုဝ သာ မြနြ်ာစာဝ ကာင််းြ ာ်းက ိ ုတ စ်ဝ  ကာင််း  နငှ ေ့်  တ စ်ဝ  ကာင််း အခ တ်ိအဆက်ရ ှရိ ှိ မြန ်

ဝ ရ်းဝ ြ်းရန် လ ိအုြြ်ါသည်။  

• စာ သာ်းြ ာ်းကိ ု ြူလအင်္ဂလိြ်စာသာ်းအထာ်းအသုိအတ ိုင််း ဘာသာြမြနြ်ါနှငေ့။်  မြနြ်ာဘာသာစကာ်း မြငေ့ ်

ြတ ်ရှုရာ တငွ  ်ဆီဝ လ ာ် ဝ အာင်မြန်ဆုိြါ။   

• တ စ်ခ  ိွဲ့ ဝ သာ  စာသာ်း ၊ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းသည် သ ု်းဝ လေ့ြရှိဝ သာ၊ သုိ ြဟုတ ် ြတရ်ဝထာကဝ် နဝ သာ 

စာသာ်းြ ာ်းမြစြ်ါက မြနြ်ာဘာသာတ ွင် ဆီဝ လ ာ် ဝ သာ စကာ်းလ ု်းမြငေ့် အစာ်းထုိ်းကာ context အလုိက ်

ဘာသာမြနဆုိ်ြါ။   
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၉။  ဘာသာရြ်ဆ ိငု်ရာ အသ ်ုးအန ှုန််း နငှ ေ့် ဝ ေါဟာ ရြ ာ်း  

International IDEA သည် ဒီြိကုဝ ရစီ၊ ဝ ရ်ွးဝ ကာက်ြွ ၊ ြက်ဒရယ၊် ဥ ြဝ ဒဝ ရ်းရာ နငှေ့် တ ရာ်းစီရငဝ် ရ်း ဝ ရ်းရာ၊ 

ပင ိြ််းခ ြ််းဝ ရ်း နငှေ့် ြွ ွဲ့စည််းြ ုအဝ မခခ ဥ ြဝဒဆိုင်ရာ အဝ ကာင််းအရာြ ာ်းနှငေ့် စြ်လ ဥ ််းပြ်ီး စာအုြ်စာတ ြ််းအြ ာ်းအမြာ်း 

ထုတ်ဝ ေြါသည။်  ထုိစာအုြ်စာတ ြ််းြ ာ်းတငွ် မြနြ်ာလုိ တ ိုကရ် ိုကစ်ကာ်းလ ု်းြရှိဝသ်းဝ သာ  ြညာ ရြ်ဆုိင်ရာ 

ဝ ေါဟာ ရအဝမြာကအ်မြာ်း ြါေင်ဝ လေ့ရိှြါသည်။ ထုိစကာ်းလ ု်းြ ာ်းကို ဘာသာမြနဆုိ်ရာတငွ် အဝ ထာက်အကူ 

မြ နိုငဝ် စရန ် International IDEA သည် ‘အင်္ဂလိြ်-မြနြ်ာ ဒီြိကုရက်တ စ်ခက်ဆစအ်သ ု်းအနှုန််းြ ာ်း (English-

Myanmar Glossary of Democratic Terms)’ ကို ထုတ ်ထာ်းြါသည်။ ဘာသာမြနရ်ာတငွ်မြစဝ် စ၊ တ ည််းမြတ ် 

ရာတငွ်မြစဝ် စ အဓိြပါယ ်ြဝသခ ာဝ သာ စကာ်းလ ု်းြ ာ်းဝတ ွွဲ့ြါက ဤ ခက်ဆစစ်ာအုြ်ကို  ကညေ့်ြါ။   

<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/english-myanmar-glossary-of-democratic-

terms.pdf > 

International IDEA စာအြ်ုြ ာ်းတ ွင် ဝ တွွဲ့ ရဝ လေ့ရိှဝသာ အခ  ိွဲ့ဝ သာ ဝ ေါဟာ ရြ ာ်းကို ရာှရလွယ်ကဝူ အာင ်

ဝ အာက်ြါအတ ိုင််း စာရင််းလုြ်ထာ်းြါသည်။  

ြှတ်ခ က။်  ။ ဤစာအုြ်ထ က နှငေ့် ဝ အာက်ြါစာရင််းထ ကအတိငု််း အတ ိအက သ ်ုးနှုန််းရြည်ဟု ြဆုိလုိြါ။  

စာဝ  ကာင််း/စာြိုဒ၏် context ဝ ြေါ် လုိကက်ာ သငေ့ဝ် လ ာ်သလုိ အသ ု်းမြ မြန်ဆုိနိုင်ြါသည။်   

အင်္ဂလိြ ် မြနြ်ာ ြှတ်ခ က ်

Absolute majority  ထကေ်က ်ဝက ာဆ်နဒြ  ဆနဒြ ဝြ်းသူစစု ုဝြါ င််း သုိ ြဟတ်ု 
ဆနဒြ ဝြ်းခွငေ့်ရှိသူအာ်းလ ု်း၏ 
ထကေ်ကအ်ဝရအတွကထ်က် တစ ်ြ ြိုရရန ် 
လိုအြ်မခင််းမြစ ်သည်။  

Adoption  အတည်မြ မြဋ္ဌ ာန ််းမခင််း  

Article Vs Section  ြုဒ်ြ Article န ှငေ့ ်Section သည် 
အခ  ိွဲ့ဝန ရာြ ာ်းတွင် အဓိြပါ တယ်တူသည်။ 
န ိုင်င ြ ာ်း၏ 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒအလုိက ်
အသ ု်းအနှုန ််းြတဝူသာလ်ည််း 
န ှစခ်ုလ ု်းသည် ြုဒ်ြကို 
ဆုိလုိမခ င််းမြစ သ်ည။် သုိ ဝသာ ်
တစ ်ခါ တစ ်ရ တွင် Article ဝရာ  Section ြါ  
တွ လ က်သ ု်းထာ်းသညေ့် အခါ ြ  ိ်းတွင် 
Section သည် အခန ််းကို ဆုိလိြုါ သည်။  

Autonomy လြု်ြိုင်ခွငေ့်အာဏာ  

Civil Law တရာ ်းြဥြဝဒ  

Common Law အင်္ဂလိြ်ရုိ်းရာ ဥြဝဒ  

Conflict parties ြဋိြကခတွင် ြါေင်ဝသာအြွ ွဲ့ြ ာ်း  

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/english-myanmar-glossary-of-democratic-terms.pdf
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/english-myanmar-glossary-of-democratic-terms.pdf
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Constituent Assembly  တုိင််းမြ မြည်မြ လွှတ်ဝတာ ်  

Constitution building  ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒတည်ဝဆာက်မခင််း  

Constitution drafting  ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဝရ်းဆွ မခင််း  

Constitution Making ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒ ဝရ်းဆွ မခင််း  

Constitutional 
Conventions  

ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဆိင်ုရာ ညီလာခ  ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒ ကြ််း 
ဝရ်းဆွ ဝရ်းလြု်ငန ််းတာေန ် 
တစ ်ခတုည််းအတွကသ်ာသီ်းသန  ် 
ဝရွ်းဝကာက်ခ  ရပြီ်း 
အခွငေ့်အာဏာဝြ်းအြ်မခင််းခ ရဝသာ 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဝရ်းဆွ ဝရ်းအြွ ွဲ့ကို 
ဆိလုိုသည်။  

Constitutional 
democracy 

ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒနည််းက  
ဒီြိုကဝရစစီနစ ်

 

Constitutional order ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒလြုြ်ိုင်ခွငေ့်ကို 
လိုကန် ာသညေ့် န ိုင်င ဝရ်းစန စ ်

 

Constitutional space ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဆိင်ုရာ 
လြု်ြိုင်ခွငေ့်အတုိင််းအတာ 

 

Constitution-making 
bodies 

ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဝရ်းဆွ ဝရ်းအြွ ွဲ့  

Division of power အာဏာခွ ဝေြိုင််းမခာ်းမခင််း  

Election expenses 
 

ဝရွ်းဝကာက်ြွ  ကုနက် စ ရိတြ် ာ်း ဝရွ်းဝကာက်တင်ဝမြ ာကခ် ရဝစဝရ်း 
ကကိ ်းြြ််းြှုအတွက် ြ ဆွယ် ကာလအတွင််း 
ကိုယ်စ ာ်းလယ်ှဝလာင််းတစ ်ဦ်း သုိ ြဟတ်ု 
န ိုင်င ဝရ်း ြါ တီ တစခ်ု၏ ကနုက် စရိတ။် 

Electoral authority 
 

ဝရွ်းဝကာက်ြွ ဆိင်ုရာ  တာေနရ်ှအိြွ ွဲ့ ဝရွ်းဝကာက်ြွ လြု်ငန ််းစ ဉက်ို 
ဝဆာင်ရကွ်ဝသာ အြွ ွဲ့။ 

Electoral dispute 
resolution 

ဝရွ်းဝကာက်ြွ  အမငင််းြွာ်းြှု ဝမြရ ှင််းမခင််း ဝရွ်းဝကာက်ြွ ဆိင်ုရာအမငင််းြွာ်းြှုြ ာ်းကို
ဝမြရ ှင််းဝသာ လုြ်ငန ််းစ ဉ်။ 

Electoral gender 
quotas 

ဝရွ်းဝကာက်ြွ ဆိင်ုရာ  က ာ်း၊ြ ခွ တြ််း  

Electoral irregularity ဝရွ်းဝကာက်ြွ ဆိင်ုရာ  ချွတ်ဝခ ာ်ြှာ ်းယွင််းြှု ဝရွ်းဝကာက်ြွ  တာေန ်ရှသူိြ ာ်း၏ 
ရညရ်ွယ်ကက ဝဆာငြ်ှုဝ ကာ ငေ့်ြ ဟုတဘ်  
ဝြါ ေ့ဝလ ာေ့ြှုဝ ကာ ငေ့် ဝရွ်းဝကာက်ြွ  ဥြဝဒ 
န ှငေ့် စည််းြ ဉ််းစည််းကြ််းြ ာ်းကိ ု
ခ  ိ်းဝြာက်ဆန  ်က င်ရာ  မြစ ်ဝသာ လုြရ်ြ ်၊ 
ဥြြာ - ြ ဆန ဒရှင်သုိ  တာေနရ်ှသူိြှ 
ြ လကြ်ှတ်ြဝြ်းအြ်ြီ 
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တရာ ်းေင်တ ဆြိ်တ ု်း ခတန် ှိြရ်န ် 
ြ ကက်ွကြ်ှု ။ 

Entities  သက်ဆိင်ုရာ  န ယ်ဝမြြ ာ်း/အစအုြွ ွဲ့ြ ာ်း Context ဝြေါ်လုိက်ကာသငေ့်ဝလ ာ် သလို 
ဘာသာမြနဆ်ိနု ိုင်သည်။  

Ex-officio  ြူ်းတွ အာဏာရ အရာရှ ိ ဌာ န တစခ်ုတွင် အလြု်လြု်ဝသာ 
အရာရှိတစ ်ဦ်းသည် အမခာ်းဌာနတွင်လည််း 
အမခာ်းဝသာတာေန ်တစ ်ခကုို 
တစ ်ပြိ င်နက်ထြ််းဝဆာင်ရမခင််းမြစ ်သည်။  

First Past The Post ြ ြ ာ်းသူန ိုင်စ နစ ်/ 
ြ ြ ာ်းသူအကနု ်ယူစ နစ/် 
ြ ြ ာ်းသူအန ိုင်ယူစန စ ်

အြ ာ်းစ ုအသာရ ဝစ ဝသာ 
ဝရွ်းဝကာက်ြွ စ နစ ်တွင် 
အရုိ်းရှင််းဆ ု်းဝသာြ  စု  မြစ ်သည်။ 
ယင််းြ ုစ  တွင် ြ ဆန ဒနယ်တစ ်ခအုတွက် 
ကိုယ်စ ာ်းလယ်ှတစ ်ဦ်းဝရွ်းခ ယ်ပြီ်း 
ကိုယ်စ ာ်းလယ်ှကို ဦ်းတည် ဝရွ်းခ ယ်သည်။ 
ကိုယ်စ ာ်းလယ်ှတစ ်ဦ်းသည် 
စ ုစဝုြါ င််းတရာ်းေင် ြ အဝရအတွက်၏ 
တစ ်ေက်ဝက ာ် ြရရှိသညေ့်တုိင် အမခာ်း 
ကိုယ်စ ာ်း လှယ်ဝလာင််းြ ာ်းထက် 
ြ အဝရအတွက် ြိြုိုရရှိလ င် အန ိုင်ရသ ူ
မြစ ်သည်။ 

Fragile ထလိယ်ွရလှယ်ွ  

Institutional design  အင်စ တီက  ်းရှင််းဆိင်ုရာ ဒီဇုိင််းြ ုစ    

International standard 
and Norms 

န ိုင်င တကာစ  ခ နိ ်စ  န ှုန ််းြ ာ်းန ှငေ့က် ငေ့်ေတ်
ြ ာ်း 

 

Judicial review  တရာ ်းဝရ်းဆိင်ုရာ 
မြန ်လညစ်စိ စ ်မခင််း/ဝရ်းလြု်ငန််းစဥ ်

 

Mandated Constituent 
Legislature 

အာဏာ ဝြ်းအြထ်ာ်းဝသာ 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ ်

ြ ုြနှ ်ဥြဝဒမြ မခင််းတာေန ် န ှငေ့် 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒ ကြ််းဝရ်းဆွ မခင််း
တာေန ်နစှခ်ုလ ု်းအတွက ်ဝရွ်းဝကာက်ခ  ရပြီ်း 
အာဏာ  ဝြ်းအြ်မခင််းခ ရဝသာ 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဝရ်းဆွ ဝရ်းအြွ ွဲ့ကို 
ဆိလုိုသည်။ 

Minorities within 
minority 

လနူည််း စထု ြှ လူနည််းစ ု ဥြြာ -  
မြနြ်ာန ိုင်င တွင် လူန ည််းစ ုလူြ  ိ်းမြစ ်သညေ့် 
ရှြ််းလြူ  ိ်း အြ ာ်းစ ုဝန ထိုင်ရာ  
ရှြ််းမြညန် ယ်တွင် ဝန ထိုင်ဝသာ 
အမခာ်းလနူည််းစ ုြ ာ်း  (ဥြြာ ြအိ ု၊ ြွန်၊ 
ကရ င်)  ကို ဆိလုိုသည်။  
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Negative peace  ြဋိြကခြရှိသညေ့် ပငိြ််းခ ြ််း ဝရ်း ၄ င််းသည ်လ ု်းေပငိြ််းခ ြ််းဝန မခင််းကို 
ြဆိုလုိြါ ။ အတုိက်အခ န ှစြ်ွ ွဲ့အ ကာ ်း - 
ဥြြာ အစ ို်းရ န ှငေ့် 
တုိင််းရင််းသာ်းလကန် ကက်ိုင်ြ ာ်းအာ်းလ ု်းအ
 ကာ်း အြစ ်အခက် 
ရြ ်ဆ ထာ်းမခင််းြ  ိ်းမြစ ်သည်။ သုိ ဝသာ် 
လ ု်းေပငိြ််းခ ြ််းဝရ်းရဝန သည်ဟြုဆိုလုိြါ ။ 
၄ င််းတုိ နစှြ်ွ ွဲ့အ ကာ ်း 
အမငင််းြွာ်းြှုရှနိ ိုင်သည်။ 
သဝဘာတညူီြှုရယရူနလ်ိုအြဝ်နဝသ်း
ဝသာ အဝမခအဝန ြ  ိ်းမြစန် ိုင်သည်။  

Negative right အစို်းရက ို ကန  ်ကတ်ထာ်းဝသာ 
အခွငေ့်အဝရ်းြ ာ်း 

ဥြြာ - လအူခွငေ့်အဝရ်းကို 
ကာကွယ်ဝြ်းဝသာ အခွငေ့်အ ဝရ်းြ ာ်း။  

Payroll Vote အစို်းရဝထာကခ် ြ   အစို်းရ၏လစ ာကိုယူထာ်းဝသာသူြ ာ်းသည် 
ြ ဝြ်းဝသာအခါ  အစ ို်းရက ိုဝထာကခ် ၍ 
ြ ဝြ်းရမခင််းကို ဆုိလုိသည်။  

Political Settlement န ိုင်င ဝရ်းဝမြရ ှင််းခ က ်  

Positive right  အစို်းရြ ှ န ိုင်င သာ်းြ ာ်းကို 
မြညေ့်ဆည််းဝြ်းရြည ေ့် အခွငေ့အ်ဝရ်းြ ာ်း  

ဥြြာ - ြညာသင် ကာ ်းခွငေ့်အခငွေ့်အဝရ်း၊ 
လြူှု ဝရ်းန ှငေ့စ် ီ်းြာွ်း ဝရ်းဆုိင်ရာ  
အခွငေ့်အ ဝရ်းြ ာ်း။  

Proportional 
Representation 

အခ  ိ်းက ကိုယစ်ာ်းမြ မခင််း ြါ တီတစခ်ုြှအန ိုင်ရရ ှိဝသာဝနရာ အခ  ိ်းြှာ
ြ စစု ုဝြါ င််းတွင်ရရ ှိဝသာ ခ ွ တြ််းအလိုက် 
အခ  ိ်းက ကိုယ်စာ်းမြ သညေ့် 
စ ည််းြ ဉ််းဝြေါ်တွင် အဝမခခ ထာ်းသညေ့် 
ဝရွ်းဝကာက်ြွ စ နစ ်၏ အြွ ွဲ့ 
တစ ်ခုမြစ ်ြါ သည်။ အခ  ိ်းက  
ကိုယ်စ ာ်းမြ ြှုစနစ ်တွင် 
တစန် ယ်တွင်တစ ်ဝယာက်ထက် ြိုဝရွ်းခ ယ် 
ရသညေ့ြ် စု  အသ ု်းမြ ရန ်လုိအြ်ြါသည်။ 
အဓကိနစှ ်ြ  ိ်း န ှစစ်ာ်းရှြိါ သည်။ 
စ ာရင််းဝြ်းအခ  ိ်းက ကိုယ်စ ာ်းမြ စနစန် ှငေ့် 
ြ လွ  ဝမြာင််းန ိုင်ဝသာ 
ကိုယ်စ ာ်းမြ စန စ ်မြစ ်ြါသည်။ 

Self-autonomy  ကိုယ်ြိုင်အုြခ်  ြ်ခွငေ့ ်  

Self-created 
constituent legislature 

ကိုယ်တုိင်ြွ ွဲ့စည််းသညေ့် 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒမြ  လွှတ်ဝတာ ်

ြ ုြနှ ်ဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်အမြစ ် 
ဝရွ်းဝကာက်ခ  ရသည်၊သုိ ဝသာလ်ည််း 
ဝနာက်ြိုင််းတွင် ြွ ွဲ့စ ည််းြ  ု
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အဝမခခ ဥြဝဒ ကြ််း 
ဝရ်းဆွ ဝရ်းတာေနက်ိုယူရသညေ့ ်
အြွ ွဲ့ကိုဆိုလုိသည်။  

Self-created 
legislating assembly  

ကိုယ်တုိင်ြွ ွဲ့စည််းသညေ့် ဥြဝဒမြ ညီလာခ   ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒ ဝရ်းဆွ ရန ်အတွက် 
သီ်းသန  ်အခွငေ့်အာဏာရ ှိဝသာ 
ဝရွ်းဝကာက်ခ   
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒဝရ်းဆွ ဝရ်းအြွ ွဲ့ 
မြစ ်သည်၊သုိ ဝသာ်လည််း ဝန ာက်ြိုင််းတွင် 
ဥြဝဒမြ လွှတ်ဝတာ်အမြစ ်
အခွငေ့်အာဏာရရှိသွာ်းဝသာ အြွ ွဲ့ကို 
ဆိလုိုသည်။  

Sensitive  အက ဆတ်ဝသာ စ ာ ဝ ကာ င််းအဝြေါ်လုိကက်ာ  
သငေ့်ဝလ ာ်သလုိဘာသာမြန ်ဆိနု ိုင်သည်။  

Separation of power အာဏာခွ ဝေမခင််း  

Sequencing  ဝရှွဲ့ဝန ာက်စစီ ဥဝ်ဆာင်ရွက်မခင််း  

Simple majority  သာ ြန ်အြ ာ်းစဆုနဒြ  အဝရ အတွက် 
တိတိက က ြသတ်ြတ်ှထာ်းြ  
ဆနဒြ စစု ုဝြါ င််းအနက် အြ ာ်းဆ ်ုးရရှိရ ုမြငေ့် 
အနိုင်ရမခင််းကို ဆုိလုိသည်။  

Soft law စ ည််း ဝနာှင်မခင််းြရှိသညေ့် ဥြဝဒ  

Sub-state constitution  တုိင််းဝဒသ/မြည်နယ်အဆငေ့် 
ြွ ွဲ့စည််းြ အုဝမခခ ဥြဝဒ 

 

Supermajority  သာ လနွ ်အြ ာ်းစ ုဆန ဒြ   ၅၀  ရာခိုင်န ှုန ််းထက်ြို၍ ဝက ာလ်နွ ်ဝသာ 
ြြာဏတစခ်ုအထိ ဆနဒြ  ရရှရိန ် 
လိုအြ်မခင််းမြစ ်သည်။ ဥြြာ - ၇၀ 
ရာခိုင်န ှုန ််း၊ ၇၅ ရာခိုင်န ှုန ််းစ သမြငေ့် ။  

Transitional justice  အကူ်းအဝမြာ င််းဆိင်ုရာ  တရာ်းြ တဝရ်း  

 

၁၀။ ဘာသာမြန်သ ူြ ာ်း ထြ်ဝ ဆာင််းသရိ ှထိာ်းရြည ေ့်အခ ကြ် ာ်း  

• ဘာသာမြနပ်ြ်ီးသညေ့အ်ခါတငွ် သာသာမြနစ်ာသာ်းြ ာ်းကို အစအဆ ု်းတ စဝ် ခါက် မြနစ်စ်ဝဆ်း ဝ ြ်းြါ။   

• သာသာမြနစ်ာသာ်းြ ာ်းသည် ဤလြ််းညွှန်စာအုြ်၏ အထက်တငွ် ဝ ြာ်မြခ ေ့ဝ သာအခ ကြ် ာ်းနှငေ့် ကိုက်ညီြှု 

ရှိ၊ြရိှ စစ်ဝဆ်းြါ။    

• ဘာ သာမြနရ်ာတငွ် context နှငေ့်အညီ မြနြ်ာလုိဆီဝ လ ာ်ဝ အာင် အမြတအ်ဝတာကန်ှငေ့်တကွ ဘာသာ 

မြနြ်ါ။   

• မြနြ်ာဝ ေါဟာရ နယ ်ြယတ်ငွ် အသစ်အဆန််းမြစဝ် နဝ သာ ( သုိ ြဟုတ ်) ြရှဝိ သ်းဝ သာ ဘာသာရြ်ဆုိင်ရာ 

အင်္ဂလိြ်စကာ်းလ ု်းြ ာ်းကို မြနဆုိ်ဝ ရ်းသာ်းရာတငွ် ကွင််းစကွင််းြိတ်မြငေ့် ြူလအင်္ဂလိြ်စာသာ်းကို မြနထ်ညေ့် 
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ဝ ြ်းြါ။  ဥ ြြာ -  ကိုယတ် ိငု်ြွ ွဲ့ စည််းသညေ့် ြွ ွဲ့စည််းြ ုအဝ မခခ ဥ ြဝ ဒမ ြ  လွှတ ်ဝတ ာ်  (Self-created constituent 

legislature) 

• ဘာသာမြနစ်ာသာ်းြ ာ်းသည ် ြတ ်ရဝ ထာကဝ် နလာ်း၊ ဝခ ာဝ ြွွဲ့ လာ်း၊ နာ်းလည်ရလွယ ်ကူလာ်း၊ ြူလ  

စာတ ြ််းတ ွင် ဆုိလုိသညေ့် အဓြိပါယ ်ဟတု ်လာ်း ဆုိသညေ့်အခ က်ြ ာ်းကို မြနစ်စဝ် ဆ်းပြ်ီး စာသာ်း မြန်ဝ ခ ာြါ ။ 

• ဝ ေါဟာ ရြ ာ်း၊ အသ ု်းအနှုန််းြ ာ်း၊ စာလ ်ုးဝ ြါင််းသတ ်ြ ုြ ာ်းသည်  consistency ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။   

• ြူလအင်္ဂလိြ်စာတ ြ််းရှိ စာဝ  ကာင ််းအာ်းလ ု်း၊ စာြိဒု်အာ်းလ ု်းကို သာ သာမြနဆုိ်ထာ်းြှု ရှိ/ြရှိ ၊ စာဝ  ကာင််း 

ဝ ြေ့က န်ခ ေ့ြှု ရှိ/ြရှိ စစဝ် ဆ်းြါ။   

၁၁။  တ ည််းမြတ်သြူ ာ်း ထြ ်ဝဆာင် ်း သရိ ှထိာ်းရြည ေ့် အခ က်ြ ာ်း  

• ဘာသာမြနစ်ာသာ်းြ ာ်းသည် ဤလြ််းညွှန်စာအုြ် ၏ အထက်တငွ် ဝ ြာ်မြခ ေ့ဝ သာအခ ကြ် ာ်းနှငေ့်  ကိကု်ညီြှု  

ရှိ၊ြရိှ စစ်ဝဆ်းြါ။   အထူ်းသမြငေ့် ဘာသာမြနစ်ာသာ်းြ ာ်းသည် မြနြ်ာလုိြတ ်ရဝ ထာကဝ် နလာ်း၊ 

စာဝ  ကာင််းြ ာ်းတစ်ဝ ကာင််းနှငေ့်တစ်ဝ  ကာင််းအခ တိ ်အဆက်ြိြိဘာသာမြနထ်ာ်းလာ်း 

ဆုိသညေ့်အခ ကြ် ာ်းကို  ကညေ့ြ်ါ။  ထုိသုိ မြစြ်ဝ နြါက မြနလ်ည်တည််းမြတ်မြင်ဆင်ြါ။   

• ြူြုိင်ခွငေ့်စာြ က်နှာ နငှေ့် ဝ နာက်ြ ု်းစာြ က်နာှတငွ် ြါရှိဝ သာ ( ထုတ ်ဝ ေသညေ့်ခနုှစ်၊ ISBN န ြါတ ်၊ ရ  ု်းလိြ်စာ၊ 

အီ်းဝ ြ်းလ်၊ ေဘ်ဆုိဒ်၊ logo၊ စာတ ြ််းအြတှ ်  စသညေ့)် အခ က်အလက်ြ ာ်း ြှန်ကန်ြှု ရှိ၊ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။   

• ြာတ ိကာတ ွင် ဝ ြာ်မြထာ်းဝသာ စာြ က်နာှန ြါတ ်ြ ာ်း ၊အခန််း ဝ ခါင််းစဥ ်ြ ာ်း ကိုက်ညီြှု ရှိ၊ြရိှ စစ်ဝဆ်းြါ။   

• ကို်းကာ်းစာရင််းြ ာ်း၊ စာသာ်းြ ာ်းတငွ်  ရညည်ွှန််းထာ်းဝ သာ အွန်လုိင််းလငေ့်ခ်ြ ာ်း တ ိကု်ရိတု ်ခ တိ ်ဆက်ထာ်းြှု 

ရှ/ိြရှ ိစစ်ဝဆ်း ြါ။   

• ကို်းကာ်းစာရင််းြ ာ်းတ ွင် ြါေငဝ် သာ ြ ုစ ြ ာ်း ( ဥ ြြာ -  italic, single quotation, spacing) သည် ြှန်ကန်ြှု 

ရှိ၊ြရိှ ြူရင််းအင်္ဂလိြ်စာအုြ်နငှေ့် တိုကက်ာ စစဝ် ဆ်းြါ။   

• International IDEA ြှ ထုတ်ဝ ေဝ သာ စာအု ြ်စာတြ််းြ ာ်းကို မြနလ်ည်ကိ်ုးကာ်းသညေ့်အခါြ  ိ်းတငွ ်

ထုိကို်းကာ်းစာအုြ်ြ ာ်းသည် မြန်ြာဘာသာမြငေ့် ထုတဝ် ေထာ်းပြ်ီးသာ်းမြစြ်ါက စာအုြ်နာြည်ြ ာ်း  ဘာသာ  

မြန ်ကိုက်ညြီှုရိှ၊ ြရှိ စစဝ် ဆ်းြါ။   

• သာသာမြနစ်ာအုြ်ကိ ု ဒီဇိငု််းလုြ်သညေ့် အဆငေ့်၌ စာြိဒု်အထာ်းအသုိ၊ အမြတအ်ဝတာက် နှငေ့် spacing 

အလွန်မခာ်းဝ နြှု ရှိ၊ြရိှ စစဝ်ဆ်းြါ။   

• Endnotes နှငေ့် footnotes ြ ာ်းြါေင်သညေ့် အခါြ  ိ်းတွင ် reference န ြါတ ်ကိ ု စာဝ  ကာင််းအဆ ု်း ြုဒ်ြ၏ 

ဝ နာက်တငွ် spacing ြမခာ်းဘ  တ ိတကိ က  ထညေ့်ရြါြည်။  

ဥ ြြာ။ ။  International IDEA သည ် ဘာသာမြနမ်ခင််း နငှေ့် တည််းမြတ ်မခင််းဆုိင်ရာ လြ််းညွှန်စာအုြက်ို 

ထုတ်ထာ်းြါသည်။1 

• Footnote number နငှေ့် endnote number ြ ာ်း ြှန်/ြြှန ်superscript မြစ/်ြမြစ် စစ်ဝဆ်းြါ။   

• ြူလအင်္ဂလိြ်စာတ ြ််းရှိ စာဝ  ကာင ််းအာ်းလ ု်း၊ စာြိဒု်အာ်းလ ု်းကို သာသာမြနဆုိ်ထာ်း ြှု ရှိ/ြရှိ ၊ စာဝ  ကာင််း 

ဝ ြေ့က န်ခ ေ့ြှု ရှိ/ြရှိ စစဝ် ဆ်းြါ။   

• ဝ န စွ ြ ာ်း၊ ဥ ြဝ ဒြဒု်ြြ ာ်း၊ အဝ ရအတ ွက်ြ ာ်း၊ ကို်းကာ်းစာ ြ က်နာှ န ြါတ ်ြ ာ်း၊ နိုငင် အြညြ် ာ်း ြူရင််း  

အင်္ဂလိြ်စာတ ြ််းနှငေ့် ကိကု်ညြီှု ရှိ၊ ြရှိ စစ်ဝဆ်းြါ။    


