
ပအ ို၀း္လ ူ ငအ္အစး္အးအိုး ၏ ေန ာ္္ အံ သ ိူု း္အာအကး္္အ္းပ ္

ပအ ို၀္းလ ူင္အအစ္းအးအိုး (Pa-O Youth Organization-PYO) ံစ္ လြတ္လပ္၍ အသ ွီ္ ိုာူ္းေံ  

လ ူင္အဖဲြ အအစ္း ဖအ္ဖစ္ပွီး ၁၉၉၈ ္ိုုႏ အ္ ဒွီဇူ္ဘ လ ၄ ရာ္ေနနတြူ္ ထို ူ္းုႏ ိုူ္ူအ ္အူ္းသ ိုူ္ဖစ္သ ္း တြူ္ အတူ္ဖဲြ  

အစ္းတစ္ေထ ူ္္ဲခံစ္ည္။ အအစ္းအးအိုး၏ အုႏၱိ သ ပန္းတ ိုူ္ံစ္ လြတ္လပ္ ္ူ္း၊ တန္းတ စွီသ အ ္ူ္း၊ တရ းသ အတ 

 ္ူ္း ဖူ္ ခ ဖစ္ူ သ္္အသ္းေရးအ ပစ္ခအ၀ရ  ေံ  လ ေဘ ူ္ံအ္တအ္ရပ္ုႏ ူ္ ခအတ  အြသ္းရစ္ ပစ္ခ၀ေံ အန အနတ္ 

 ေ္နူ္းေ  ူ္ော ူ္းသအ း ေပ်ထြန္းလ ရန္ပူ္ ဖအ္ံစ္ည္။ 

အအစ္းအးအိုး၏ လႈပ္ရ  းသႈသအ းံစ ္လ ူ ငအ္ေရး၊ ံဘ ၀ပတ္၀န္းာအူ၊္ေ္နူး္ေ  ူ္သႈုႏ ူ္ခ ဒွီသ ိုာေရ 

အွီအနအ္ လ ံ  းုႏ ူ္ခံာ ္ ိုူ္ံ စ္ခ အ္ြူ္ခအေရးသအ းာ ိုပစ ေပးေ  ေ ပ ပဲြ ပ္းလိုပ္ ္ူး္၊ သ းငအ္ေ း၀နး 

အုႏၱိ ရင္ေလအ ခ္အေရး၊ လ ူင္အ္နး္ံြူ ္း ္ူး္   ရာရ္ စ္ံူတ္န္းသအ း ဖြူ ္ခလ အ္ ္ူ္း၊ ဖာ္ဒရင္အနအ္ထြန္း 

ာ းေရးအတြာ္ တို ူ္းရူ္းံ းသ  သ တ္သအ းုႏ ူခ္ ပ းေပနူး္ေ  ူ္ရြာ္ ္ူ္း ံိုေတံနသ တ္တသ္းသအ း 

  ပ္းလိုပ္ ္ူး္ုႏ ူ္ခ ေဒံ  ိူု ရ္ အေရးသအ းာ ို အစ္းးအိုးေရးလႈပ္ရ  းသႈသအ း အက္ ာ္သပအာ္ လိုပေ္  ူ္သႈ ပ္းလိုပ္္ဲခ 

ပနံစ္ည္။ 

လ သစ္ခ ၂၀၂၀ ဇန္န၀နရွီ ္ သ  ဇြနလ္အထ  တြူ္ လ ူင္ုႏ ူ္ခ ဖစ္ူ သ္း္အသ္းေရး အြသ္းရစ္ သ ူ္ခတူ္ ္ူ္း 

ံူတ္န္းောအ ူ္းာ ို အတူဖ္ြူ ္ခ လ အ္ံ ြ းသစ္ ဖအ္ဖစ္ပွီး ံူ္တန္း္အ နာ္ ို ၃ လ၊လာ္ေတြ  ၃လ အိုအိုေပနူး္ အ္အ န္ ၆ 

လ ၾာ  သူ္ခသ   ဖအ္ံ စ္ည္။ ဤံူတ္န္းောအ ူ္း၏ ရစ္ရြင္္အာ္သ   ဖစ္ူ သ္း္အသ္းေရး ဖအ္အက္တြူ္ လ ူင္သအ းပ ိုသ ိုပန၀ူ ္

လ ုႏို ူ္အတြာ ္ လ ိုအပ္ံစ္ခ အြသ္းရစ္ ဗ ိံု ိုတသအ း ာြ်သ္းာအူ္သႈုႏ ူ္ခ အေတြးအေ္်ပ ိုူ ္ ိုူ္သအ းာ ို 

  သ ူ္ခတူ္ေပး ္ူ္း ဖအ္ံစ္ည္။ 

သ တ္္အာ္ည္။ ည္။ ေလ အ ာ္လလ ေန ာ ္အိုးေပခပ ိုရသစ္ခ ရာ္သ   ၂၀ ဒွီဇူဘ္ လ ၂၀၁၉  ဖအ္ဖစ္ပွီး ၂၃-၂၄ ဒွီဇူ္ဘ  

လ၊ ၂၀၁၉ တြူ္ လ ္အူ္း ဖအေ္အ၊ ဖိုန္း ဖူ္ခ ဖအေ္အ အ အအ္အူ္တ ဗအ းသစ ္ဖအ္ံ စ္ည္။ ေလ အ ာလ္ြ ုႏ ူခ ္အူတ္ ဗအ း 

ရလ ဒအ္ း ဒွီဇူဘ္  ၂၇ ရာ္ေနနတြူ္ အေၾာ ူ္းၾာ းသစ္ ဖအ္ံစည္္။ ံူ္တန္းတာ္ေရ ာ္္ြူ ခ္ရ  ံ  

သအ းအတြာ္ ေနထို ူ္ရန္ေနရ ၊ ္ရွီးအရ တ္၊ အအ းအေံ ာ္သအ းအ း PYO သ  အွီအက္ေပးသစ္ ဖအ္ံ စ္ည္။   

ံူတ္န္းုႏ ူ ္ခပတ္ံာ္ဖစ္ပွီး အေံးအ တထ္ပ္သအံ  ရ  လ ိုပနာ ေအ ာ္ပနဖိုန္းနအပနတ္သအ းာ ို  ာ္ံြင္ေသး  

 သန္းုႏ ိုူ္ံ စ္ည္။ 

- နန္း္သ္းဗ ို ၀၉ ၇၈၈ ၇၄၂ ၄၁၁ - ္ြန္တွီး ၀၉ ၆၆၂ ၇၁၄ ၁၅၀



လ ူ ငု္ႏ ူ ္ခ ဖစ္ူ သ္း္အသး္ေရး အြသး္ရစ ္သ ူ ္ခံူတ္နး္ေလ အ ာလ္လ  

 

            ေလ အ ာသ္စ္ခံ ၏ အ္အာအ္လာ ္

 အသစ ္…………………………………………………… ေသြးံာကရ ဇ္ ………………………………………….. 

 အံာ္ ………………….. ာအ း၊သ …………………….. ပစ အရစအ္္အူ္း ………………..……………… 

 အလိုပ္အာ ိုူ္……………………………………………………………………………………………………………  

  

  ာ္ံ ြငရ္န ္အ အ္ာအ္လာ ္ 

 ေနရပ္လ ပ္အ  …………………………………………………………….…………………………………………. 

 ဖိုန္းနအပနတ္ (၁) …………………………………………… ဖိုနး္နအပနတ ္(၂)………………………………………... 

 ေဖအ္ခဘိုတအ္ော ူ္ခအသစ္ ………………………………………………………………………………………….. 

 အေရးေပ် ာ္ံ ြင္ရသစ္ခပိုအု ္းလ္…………………………… ဖိုန္း………………………………………………. 

  

သ ံ  းအို 

 ဖ္ူ္အသစ ္………………………………. အလိုပ္အာ ိုူ္……………………………………………………… 

 သ ္ူ္အသစ ္………………………………. အလိုပ္အာ ိုူ္……………………………………………………… 

  

 တာေ္ရ ာ္္ ဲခဖ းေံ  ံူတ္နး္ ံ ို သ ိုတ ္ေ ြးေုႏြးပဲြည္။   

အက္ ံူတ္န္း ံ ို  ေ ြးေုႏြးပဲြအသစ္ ၾာ ္အ န ္ ကွီးေ  ူ္ံစ္ခအဖဲြ အအစ္း 
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ဤံူတ္န္းာ ို တာ္ေရ ာ္ရ ္ူး္ရစ္ရြင္္အာ္ည္။ 

 

 

 

 

ဤံူတ္န္းံစ္ ံူ္ခအတြာ္ ဖအ္ေအ ေဒံအတြာ ္ဖအေ္အ ဘင္ေလ ာထ္  အာအ္း း ပ္းုႏို ူ္သစ္နစ္းည္။ 

 

 

 

  

 လ ူင္ုႏ ူ္ခ ဖစ္ူ သ္း္အသ္းေရး  ာ္ုႏြင္သႈာ ို သ သ န းလစ္ံ လို  အာအက္း္အ္းပ္ေဖ ္ ပပနည္။  

 

 

 

 

အထာ္ပနေဖ ္ ပံစ္ခ အ္အာ္အလာ္သအ းာ ို သ သ ာို ငတ္ ိုူ္ ဖစ္ခအြာ္ေ ဖ  ိုထ းံစ္သ န္ာနေ္ၾာ ူ္း 

 

လာ္သ တ…္………………………………… 

ရာ္အြဲ …………………………………….. 

 

 

 

၅ 

၆ 

၇ 

ေထ ာ္္ အေပးံ  

 

လာ္သ တ ္……………………………………….…… 

အသစ…္………………………………………………. 

ဖိုန္းနအပနတ္……………………………………………... 

ေလ အ ာ္လလ ေပးပ ိုနုႏ ိုူ္ံ စ္ခေနရ  

- pyorg.net@gmail.com 

- အ သ္အသ တ္ ၂/၅၃ အအပင္လသ္း၊ နင္ေ သ(၂)၊ ဘိုရ း ဖ ရပ္ာြာ၊္ ေတ ူ္ငာွီးဖစ္သ ္း ည္။ 

mailto:pyorg.net@gmail.com

