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Call for Papers
The Independent Journal of Burmese Scholarship
announces a Workshop/Conference on the Theme:

Religious and Cultural Inclusion and Exclusion
in Myanmar History
In view of the traumatic political events of the past year, we anticipate
that a substantial number of papers will examine Islam and the Rohingya
issue. We emphasize, however, that we welcome papers that examine
other ethnic and religious groups that fall within this theme.
As a journal devoted to giving voice to public intellectuals and the civic
space vital to rational discourse on the most important issues facing
Burmese society, we invite applications from intellectuals who can
contribute to an original, rational, and historically informed dialogue on
this issue. The participants selected will present their papers at an
intensive three day workshop to be held at Chiang Mai University. Final
papers, revised on the basis of the discussion and debate, will be
published (both physically and digitally) in an issue of the IJBS. We
hope and anticipate that this issue of the journal will represent an
important advance in the understanding of religion and culture in the
political life of Burma, contemporary and historical.
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Important details:
1. The workshop will be held at Chiang Mai University, December 12–
14, 2018. Participants will be the guests of CMU’s Regional Center
for Social Science and Sustainable Development
We anticipate inviting between 12 and 20 people on the basis of the
quality of their applications.
2. The deadline for applications to participate is July 31st, 2018.
— Applicants shall consist of a synopsis of the proposed paper (no
longer than 300 words) together with a resumé/curriculum vitae.
— all applications should be sent electronically to email address:
workshoppapers@journalofburmesescholarship.org
— Applicants will be informed of the results by August 31st 2018.
The invitations will be issued in the name of our gracious host Ajarn
Chayan Vaddhanaphuti of the Faculty of Social Sciences, CMU.
— A substantial draft of the paper is required by October 31st, 2018.
3. The journal will cover all local expenses (food, accommodation) for
the selected participants in Chiang Mai and will pay for round-trip air
or land travel from Myanmar to Chiang Mai.
4. A modest honorarium will be given to each participant on the delivery
of a final draft paper suitable for publication in the IJBS.
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သိ စပ် မြင် န (Independent
Journal of Burmese Scholarship) သုတေသန
ှံ့
ဂ ျာနယ်ြ တ ျာက်ပါ တ ါင််းစဥ်မြင်ှံ့ သုတေသန စျာေြ််းြ ျာ်း ြိ ေတ
် ေါ် မ င််း

“မြန်ြျာသ
ှံ့ ြိုင်း် ေွင ်

သိ ြေ် မပြုမ င််း ြမပြုမ င််း ရသည်ှံ့ ဘျာသျာတရ်း၊ လူြ ိြု်းတရ်း
နင်ှံ့ ယဥ်တက ်းြှုြ ျာ်း

သိ စပ် မြင် န (IJBS)
ဂ ျာနယ်ြ
ှံ့

တ ကျာင််း”

ထက်ပါ တ ါင််းစဥ်မြင်ှံ့ ေိက
ု ရ
် ု ိ က်

ဆက်စပ် ြှုရိ တသျာ သုတေသန စျာေြ််းြ ျာ်းကို ြိ ေတ
် ေါ် ပါသည်။ လက်ရိ
မြန်ြျာနိင
ု င
် ေွင ် စိေြ
် တကျာင််းရတ ျာင် မြစ်တပေါ် တနတသျာ ရို ဟင်ဂ ျာ နင်ှံ့
ဘျာသျာဝင်ြ ျာ်း

တ ကျာင််းကိ၎
ု င််း၊

စစလြ်

မ ျာ်း ေိင
ု ်း် ရင််းသျာ်း လူြ ိြု်းြ ျာ်းနင်ှံ့ ၎င််းေိ၏
ု ှံ့

မ ျာ်းနျာ်းသည်ှံ့ လူြ ိြု်းတရ်း၊ ဘျာသျာတရ်း နှင ့် ယဥက
ဥိ်းစျာ်းတပ်း တရ်းထျာ်းသည်ှံ့ စျာေြ််း ြ ျာ်းကို

ျေးမှု

တ ကျာင််းြ ျာ်းကိ၎
ု င််း

ထူ်းြိ ေတ
် ေါ် ပါသည်။ မြန်ြျာ လူြ ိြု်းြ ျာ်း

နင်ှံ့ ဗုဒ္ဘ
ဓ ျာသျာဝင် ေိင
ု ်း် ရင််းသျာ်းြ ျာ်း၏

န််းကဏ္တကို ဘက်ြလိက
ု ် တလှံ့လျာ

သုန််းသပ် ထျာ်းတသျာ စျာေန််းြ ျာ်းကိလ
ု ည််း ြိ ေတ
် ေါ် ပါသည်။
သိ စပ် မြင် န (IJBS)
သုတေသန ဂ ျာနယ် တကျာ်ြေီ
ှံ့
မြန်ြျာနိင
ု င
် မပြုမပင် တမပျာင််းလဲတရ်း ကျာလ ေွင်း်
ဘျာသျာတရ်း၊ လူြ ိြု်းတရ်း နင်ှံ့ ယဥ်တက ်းြှု
တမ

တရ်းပါ

တနမြင်ှံ့ လက်ရိ
ရျာတရျာက်တသျာ

တ ကျာင််း ရျာြ ျာ်းကို သုတေသန

ထျာ်းပပီ ်း ဘက်ြလိက
ု ် ြူပိုငသ
် ်းု သပ် ေှံ့ဲ ဘက်စုဘဝစုြ ပညျာရိ ပညျာရင်ြ ျာ်း၊

စျာတရ်းဆရျာြ ျာ်း၊ သေင််းစျာဆရျာြ ျာ်း

ဓိပပယရ
် ိ ရိ လွေလ
် ေ
ွ လ
် ပ် လပ်
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တဟျာတမပျာနိင
ု ရ
် န် ဒ္ီစျာေြ််းြေ် တဆွ်းတနွ်းပွဲကို ကင််းပမ င််း မြစ်ပါသည်။
ဒ္ီစျာေြ််းြေ် တဆွ်းတနွ်းပွဲကို ထိင
ု ်း် နိင
ု င
်

င််းြိုင ် ေကကသိလ
ု ြ
် ျာ ၃ ရက် ကျာ ကင််းပြျာ

မြစ်ပါသည်။ စျာေြ််းြေ်ပဲွ ပပီ ်း တနျာက်ဆ်းု တရွ ်း ယ် ရသည်ှံ့ စျာေြ််းြ ျာ်းကို IJBS
ဂ ျာနယ်ရဲ ှံ့ င်ေျာနက်နဲ ှံ့ စျာ ပ
ု ် တပေါ် ြျာပါ ပုနပ
ိ ် ရု ိ က် မြန်တဝြ
ျာ မြစ်ပါသည် ။ သိ စပ်
ှံ့
မြင် န (IJBS)
သုတေသန ဂ ျာနယ် တကျာ်ြေီ
ှံ့
ြ ျာ်းယု ကည်ထျာ်းသည်ှံ့ မြန်ြျာသ
ှံ့ ြိုင်း် ေွင ်
ဘျာသျာတရ်း၊ လူြ ိြု်းတရ်း နင်ှံ့ ယဥ်တက ်းြှုြ ျာ်း

တနမြင်ှံ့

ြ ျာ်းသိပပီ ်း

သိ ြေ် ြမပြုမ င််း ရသည်ှံ့
တ ကျာင််းကို ဒ္ီစျာ်းေြ််းြေ်ပဲွြ ေဆင်ှံ့

မြန်ြျာလ
ူ ု နင်ှံ့ ကြ္ျာလ
ူ ထ
ု ြီ်းတြျာင််းထိ်းု မပရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ှံ့ ထ
ှံ့ ထ
သို မြစ်
ှံ့ ပါ၍

ြ ျာ်းယု ကည် သိရိ ထျာ်းတသျာ မြန်ြျာသ
ှံ့ ြိုင်း် ေွင ်

ြမပြုမ င််း ရသည်ှံ့ ဘျာသျာတရ်း၊ လူလြ
ူ ိြု်းတရ နင်ှံ့ ယဥက

ျေးြှုြ ျာ်း

သိ ြေ်
တ ကျာင််း

တလ်းတလ်းနက်နက် စိေဝ
် င်စျာ်း ကေဲှံ့ ပညျာရိ ပညျာရင်ြ ျာ်း ျာ်း ဦ်းထိပ်ထျာ်း၍
တလ်းစျာ်းစွျာ ြိ ေ် ကျာ်း ပ် ပါသည်။ စိေဝ
် င်စျာ်း၍ ေက်ေက်ကျွကျွ
ပါဝင်ေက်တရျာက် တဆွ်းတနွြည် ဆိပ
ု ါက တ ျာက်ပါ
စျာေြ််းြ ျာ်း တပ်းပို ကပါရန်
ြေတ ျာရပ်
ှံ့

က် လက်ြ ျာ်း

ေိင
ု ်း်

ပ် ပါသည်။

၁။ ဒ္ီစျာေြ််းြေ်ပဲွကို ၂၀၁၈၊ ဒ္ီဇင်ဘျာလ ၁၂ ရက် ြ ၁၄ ရက် ထိ
င််းြိုငေ
် ကကသိလ
ု ေ
် င
ွ ် က င််းပြည် မြစ်ပါသည်။

င််းြိုငေ
် ကကသိလ
ု ၏
် Regional

Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) ြ
ဧည်ှံ့ ြည် မြစ်ပါသည်။ လက် ရရိ သည်ှံ့ စျာေြ််းြ ျာ်း၏
၁၂ တယျာက် ြ

တယျာက် ၂၀

တရ တသွ်းတပေါ် ြူေည်၍

ထိတရွ ်း ယ် ြိ ေတ
် ေါ် ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
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၂။ ၂၀၁၈ ဇူလင
ို လ
် ၃၁ ရက်တနြေိ
ု ြ
် ီ စျာလ်းု တရ ၃၀ဝ န်ရှံ့ ိ စျာေြ််း က ဥ််း ြုပ်
ှံ့ င
ြ ျာ်းကို လက် ပါြည်။ စျာေြ််း

က ဥ််း ြုပ် နင်ှံ့ ေူ ကိယ
ု တ
် ရ်းရျာဇဝင် (သို )ှံ့

Resume တ ေါ် Curriculum Vitae (CV) ေိကိ
ု ှံ့ ပ
ု ါ
workshoppapers@journalofburmesescholarship.org
e-mail လိပ်စျာသို ပိ
လှုှုံ့တဆျာ် ပ် ပါသည်။ ၂၀၁၈ ဩဂုေလ
် ၃၁ ရက်တနေွ
ှံ့ င ်
ှံ့ ုပါရန်
ှံ့
စျာေြ််းြ ျာကို

ပပီ ်းသပ် တရွ ်း ယ်ပါြည်။ တရွ ်း ယ်ပပီ ်းတနျာက်

RCSD ပါတြျာကခ Ajarn Chayan Vaddhanaphuti ြ
စျာေြ််းပိုငရ
် င်ေထ
ို ှံ့ ေိက
ု ရ
် ု ိ က်

င််းြိုငေ
် ကကသိလ
ု ၏
်

တရွ ်း ယ်

တ ကျာင််း ကျာ်းြည် မြစ်ပါသည်။ ထိတနျာက်
ု ှံ့
၁၅

ြ က်နျာ ြ ၂၀ ြ က်နျာ န် ှံ့ စျာေြ််း ရည်ကို ၂၀၁၈ တ ျာက်ေဘ
ို ျာလ ၃၁ ရက်ေင
ွ ်
တနျာက်ဆ်းု ထျာ်း ေင်ရြည် မြစ်ပါသည်။

၃။

သိ စပ် မြင် န (IJBS)
သုတေသန ဂ ျာနယ် ြွဲှုံ့ ြ ပါဝင်ြည်ှံ့ သူြ ျာ်း၏
ှံ့

စျာ်း တသျာက် တနထိင
ု ြ
် ှု ကုန်က စရိ ေြ
် ျာ်းနင်ှံ့ မြန်ြျာ- င််းြိုင ်

သွျာ်း မပန်

တလယဥ် ရီ ်း စရိ ေြ
် ျာ်းကိပ
ု ါ ပှံ့ပို်းြည် မြစ်ပါသည်။

၄ ။ သိ စပ် မြင် န ှံ့ (IJBS) ဂ ျာနယ်ြျာ ပုနပ
ိ ် ထပ
ု ် တဝရန် တနျာက်ဆ်းု တရွ ်း ယ် ရသညှံ့ ်
စျာေြ််းပိုငရ
် င် ေစ်ဥ်းိ စီကို သင်ေ
ှံ့ င်ှံ့ တလ ျာက်ပေ်တသျာ ပညျာဒ္ါန တထျာက်ပှံ့ြည်
မြစ်ပါသည်။
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