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ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး
Pa-O Youth Organization

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အျပည့္အဝရွိေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ႏွင့္အတူ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ 
ေသာ အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းရမည္။ 

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအရုံး၏ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ 
ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားမွာ ေဒသခံလူထုမ်ားအၾကားျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာအေရးႏွင့္  
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိ႔ကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ့အစရီငခ္စံာမ်ားကုိ 
ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေဝသြားမည္။ 

ေဒသခံလူထုမ်ားအား လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
ျဖစစ္ဥမ္်ားကုိ သရိွိနားလည္ေစၿပီး လက္ေတြ႔ပါဝင ္ေဆာငရ္ြက္ႏိငုရ္န ္ႏွင္ ့  
လိအုပ္ေသာအေျခခႏံိငုင္ံေရးဆုိငရ္ာစြမ္းရညမ္်ားကိလုည္း အေကာင ္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

အမ်ဳ ိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရညျ္မႇင္တ့ငျ္ခင္းဆုိငရ္ာသငတ္န္းမ်ား၊ လူငယ္စြမ္း
ရညျ္မႇင္သ့ငတ္န္းမ်ားက်င္းပျပဳလုပျ္ခင္းႏွင္ ့ရွမ္းျပညန္ယ္ေတာငပ္ိငု္းတြင ္
အေကာင ္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ ့စမီကိံန္းႀကီးမ်ားကုိ ေလလ့ာ 
ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း။

 အီးေမး   - pyorg.net@gmail.com
 ၀က္ဆိုဒ ္ - www.paoyouth.org
 ေဖ့စ္ဘြတ္  - Pa-O Youth Organization - PYO
 ဖုန္း  - ၀၉ ၇၈၅ ၁၄၆၆ ၄၉

အႏၱိမပန္းတုိင္။

အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးသင္တန္း

စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအစီအစဥ္

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္။ 

ဆက္သြယ္ရန္

(က) လူငယ္ထုမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္အရည္အေသြးႏွင့္ ဖန္တီးႏုိင္မႈ 
စြမ္းအား ပိုမိုျမႇင့္မားရန္၊ 

(ခ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အေရးတုိ႔ကုိ ပအိဝ္ုးျပညသူ္ ႏွင့္လူငယ္မ်ား 
ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဂ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တန္းတူၿပီး ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အဝ 
ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
ရည္ရ ြယ္ခ်က္တူ တုိင္းရင္းသားလူငယ္အဖြဲ ႔မ ်ားႏ ွ င့္  ပုိ မုိ  
ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဃ) အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ 
ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ရန္ႏွင့္ 

(င) ပအု၀ိ္းလမူ်ဳိးတုိ႔၏ စာေပႏွင္ယ့ဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိ ု 
ေဖာ္ထုတ္ ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္ တို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး 
ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းပုံ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး ညီလာခံကုိ 
တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းပုံ

၂၀၁၄ ခႏွုစတ္ြင ္ပအိဝု္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ ထုတ္ေဝေသာ “ဘိန္းႏြတံြင္းက 
ငိုရိႈက္သံ” အစီရင္ခံစာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ(ရန္ကုန္) မွတ္တမ္းပုံ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပအိုဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံးမွ က်င္းပေသာ 
အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး သင္တန္း မွတ္တမ္းပုံ

(



လူငယ္ထမု်ား၏ ကုယိပ္ိငုအ္ရညအ္ေသြးႏွင္ ့ဖနတီ္းႏိငုမ္ႈစြမ္းအား ပိမုိ ု
ျမႇင္မ့ားရန ္အေထာက္အကူျပဳေစမည္ ့သငတ္န္းမ်ား စမီံေဆာင္ရြက္ျခင္း 
ႏွင္ ့ပို႔ချ်ခင္းမ်ားကုိ ၂၀၀၀ ခႏွုစမွ္စ၍ ယေန႔အထ ိလုပ္ေဆာငလ္်က္ရိွသည။္ 
အထူးသျဖင္ ့က်ားမတန္းတူေရး၊ လူ႔အခြင္အ့ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ဆုိင္ရာအေရး၊ အေျခခံႏိုင္ငံေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း၊ က်န္းမာ 
ေရးပညာေပးျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္လည္း 
ပညာသငၾ္ကားႏိငုရ္နအ္တြက္ ယခအုခ်နိထိ္  ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္လ်က္ 
ရွိသည္။

မမိတုိိ႔လက္လမ္းမီွသည္ ့ေဒသအတြင္းရိွ ေဒသခလံထူမု်ား၏ လူ႔အခြင္ ့
အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေရးမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စုိးမုိးေရးမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစႏုိင္ရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ 
စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝလ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ ပအုိဝ္းလူငယအ္စည္းအရုံး 
ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းပုံ

၂၀၁၄ ခႏွုစတ္ြင ္ပအုိဝ္းလူငယအ္စည္းအရုံး၏ အေျခခ ံဖက္ဒရယ္ေရးရာ 
သင္တန္း မွတ္တမ္းပုံ

၂၀၁၄ အမ်ဳိးသားေျမယာအသံုးခ်မႈ(မူၾကမ္း) အေပၚ ပအုိဝ္းေတာင္သူ 
လယ္သမားမ်ားႏွင္ ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အလုပရ္ုံေဆြးေႏြးပြ ဲမွတ္တမ္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO - Pa-O Youth  

Organization) ကုိ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ႕၌ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ PYO 

ကုိ ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (Karen Youth Organization (KYO)မွ 
ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကေသာ KYO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခြန္ေက်ာ္စိန္ 
(၁၉၆၀  ပအမဖ ပါလီမန္အမတ္၊ ၁၉၇၆ PNO ဥကၠဌ)ႏွင့္ ခြန္ပန္းစိန္ 
(မဆလပါတီမွ မေကြးတုိင္း နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္)၊ 
ခြန္ဘေရႊ (၁၉၆၀ သထုံပါလီမန္အမတ္)တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ 
ၾကသည္။

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ပအုိ၀္းလူထု တစ္ေသာင္း 
ေက်ာ္က ေတာငႀ္ကီးၿမိဳ ႕ ယခ ုဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာငဆ္န္း လမ္းမႀကီးေပၚတြင ္
ခ်တီက္လွည္လ့ညက္ာ ဒမီိကုေရစအီေရးမ်ားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲသ့ည။္  
၁၉၆၆ ခႏွုစ ္ ဒဇီငဘ္ာလ (၄) ရက္ေန႔တြငလ္ည္း ဗိလုခ္်ဳပစ္သံနိ္း ဦးေဆာင ္
သည္ ့ပအုိ၀္းအမ်ဳ ိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (ပအလဖ)မွ စစအ္ာဏာရွင ္
စနစ္ကို စတင္ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့သည္။

ထိုဒီဇင္ဘာ(၄)ရက္ေန႔မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ 
ေရာက္ရိွေနသည္ ့ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင္ ့ပအိ၀ု္းလူငယ္မ်ားတို႔မွ စစုည္းၿပီး 
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ဝပ္ေနာင္ခမ္း 
ပအိုဝ္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) 

ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္းမတုိင္မွီ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ 
ပအိဝု္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ရိွပါေသာ္လည္း ပအုိဝ္းလူငယထု္ကုိ 
ကိုယ္စားျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈဘဝဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးကုိ 
ဦးတညလ္ႈပရွ္ားသည္ ့လူငယ္အဖြဲ႔မရိွေသးသျဖင္ ့PYO ကုိ ဖဲြ႔စည္းခဲရ့ျခင္း 
ျဖစ္သည္။


