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စာတမး့အႏြစးခ္ဳပး
်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့သညး
သမိုငး့တျငး

စစးအစို့ရႏြငးံ

အရြညးလ္ာ့ဆဵု့ေသာ

အလူ့အလဲခဵရပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵ

တိုငး့ရငး့သာ့

လကးနကးကိုငးအဖျ႔ဲ မ္ာ့အၾကာ့

်ပညးတျငး့စစး၌ဒဏးကို
အေရြ႔ဘကး်ခမး့မြ

ႏြစးေပါငး့ေ်ခာကးဆယးေက္ား

လူအမ္ာ့စုသညး

အထူ့သ်ဖငးံ

တိုငး့ရငးသာ့ လူနညး့စုတို႓သညး လူအချငအ
းံ ေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမြဳဒဏးကို ခဵရ်ခငး့၇ လယးယာေ်မ
မတရာ့ သိမး့ပိုကးခဵရ်ခငး့၇ ေက့္ရျာမ္ာ့ မီ့ရြိဳ႔ဖ္ကးဆီ့ခဵရ်ခငး့၇ အတညးတ
း က္ လုပးကိုးငး
စာ့ေသာကးရနး ခကးခဲ်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ သနး့ႏြငခ
းံ ္ီကာ အို့အိမးမ္ာ့ စျနးချာထျကးေ်ပ့ တိမး့ေရြာငး
ေနထိုငးခၾဲံ ကရသညး၈ အမ္ာ့စုသညး အိမး့နီ့ခ္ငး့ထိုငး့ႏိုငးငဵသို႓ ထျကးေ်ပ့သ်ဖငးံ ထိုငး့်မနးမာ
နယးစပး ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး ်မနးမာဒုက၏သညး ှ၁၀,ွွွ ခနး႓ရြိေၾကာငး့ ခနး႓မြနး့ရပါသညး၈
ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး့၉လညး့ ေရႊ ႓ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ ႏြစးသနး့ခနး႓ရြိသညးဟု ခနး႓မြနး့ရပါသညး၈
(ှ) ်မနးးမာႏိုငးငဵမြ ႏိုငးငဵေရ့ခိုလဵြဳလိုသူမ္ာ့သညး ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး တရာ့ဝငး ဒုက၏သညးအ်ဖစး
အသိအမြတး်ပဳခဵရနး

နညး့လမး့မရြိလြ္ငး

ထိုငး့်မနးမာနယးစပး

ဒုက၏သညးစခနး့(၆)ခုတျငး

ယာယီေနထိုငခ
း ျငးံ ရြိၾကသညး၈ မညးသို႓ဆိုေစ ။တို႓သညး ဒုက၏သညးစခနး့ အ်ပငးသထ
ို႓ ျကးလြ္ငး
တရာ့မဝငး နယးေ်မက္ဴ့ေက္ားလာသူအ်ဖစး ထိုငး့အစို့ရမြ ဖမး့ဆီ့ေထာငးခ္ၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႓
်ပနးပခ
ို႓ ျငရ
းံ ြိသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး

ေနထိုငးေသာ

ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကး

ရိက၏ာမလဵုေလာကး်ခငး့၇

ကနး႓သတးနယးေ်မအတျငး့ ၾကာ်မငးံစျာေနထိုငးရ်ခငး့ႏြငးံ အရကးေသစာ အလျနးအကျ္သ
ဵ ဵု့ဆျဲ်ခငး့
တို႓ေၾကာငးံ

အိမတ
း ျငး့အၾကမး့ဖကးမြဳႏြဳနး့

်မငးမ
ံ ာ့သညးဟု

ယူဆရသညး၈

မုဒိနး့က္ငးံ်ခငး့

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳႏြငးံ လူကုနးကူ့်ခငး့တို႓သညးလညး့ အေရ့ႀကီ့ေသာ်ပႆနာ
မ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ လူမြဳဝနးေဆာငးေရ့ရာ အဖျဲ႔မ္ာ့က မြတးတမး့တငးထာ့သညး၈
(ဿ) အမ္ိဳ့သမီ့ေရ့ရာအဖျဲ႔မ္ာ့၌ ေဖား်ပခ္ကးအရ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့၌ ်ပငးပတျငးလညး့
အထကးပါ အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကး်ခငး့၇ မုဒိနး့က္ငးံခရ
ဵ ်ခငး့၇ လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အႏိုငးက္ငးံ်ခငး့ႏြငးံ
လူကုနးကူ့်ခငး့တို႓သညး လူဦ့ေရအတျငး့ သိသာေသာ ်ပႆနာမ္ာ့ၿဖစးေၾကာငး့ သိရပါသညး၈
သို႓ေသား

အထကးပါ

အၾကမး့ဖကးအႏိုငက
း ္ငး႓မြဳမ္ာ့ကို

သကးဆိုငးရာသို႓

တိုငးၾကာ့်ခငး့

အလျနးနညး့ပါ့သညး၈ အေၾကာငး့မြာ ။တို႓၌ တရာ့မဝငး ႏိုငးငဵက္ဳ့ေက္ားမြဳ ေပ၍လျငးမြာကိုး
စို့ရိမးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈

ထို႓သို႓်ဖစးလြ္ငး

။တို႓အတျကး

ဖမး့ဆီ့ခ္ဳပးေႏြာငးခဵရ်ခငး့ႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵသို႓ ်ပနးလညးပို႓ေဆာငး်ခငး့ အႏၲရာယးမ္ာ့ ရြိႏိုငးပါသညး၈
(၀) စာ့ဝတးေနေရ့အတျကး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးကိုငးရနး အချငး႓အေရ့ နညး့ပါ့၊။၇ ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး
ယာယီေနထိုငးချငသ
းံ ာရြိ၊
အလုပးရြငက
း ။၇

အေထာကးအထာ့လကးမြတးမဲံ

ထိုငး့အရာရြိမ္ာ့မြာ။၇

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့သညး

ရပးကျကးအတျငး့မြာ

အ်ခာ့သူမ္ာ့မြာ။

လိငးပိုငး့ဆိုငးရာ အႏိုငးက္ငးခ
ံ ဵရ်ခငး့အတျကး အကာအကျယး မဲံ်ဖစးတတးၾကသညး၈
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(၁)

ပ႗ိပက၏ေၾကာငးံ်ဖစးလာေသာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ကို

ပိုၿပီ့အာ႐ဵစ
ု ိုကးေသာေခတးတျငး

ကႊ္ႏုးပးတို႓သညး လကးနကးကိုငး အတိုကးအခဵမ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးေနရငး့
်ဖစးေစဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့၇

ရျာပုနး့ရျာေရြာငးမ္ာ့တျငး်ဖစးေစ

ေယာကၤ္ာ့၇မိနး့မႏြငးံ

ကေလ့

သူငယးတို႓အာ့လဵု့ ခဵရႏိုငးေသာ လိငးကိစၥဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ တျဲဆကး ေနေသာ
သေဘာတရာ့ကို

စတငးနာ့လညး

လာရပါသညး၈

တစးဦ့ခ္ငး့

မုဒန
ိ း့မြဳမ္ာ့၇

အမ္ာ့ႏြငး႓တစးေယာကး မုဒိနး့မြဳမ္ာ့၇ လိငးကိစၥဆိုငးရာညႇငး့ပနး့ႏြိပးစကး်ခငး့၇ လိငးကိစၥဆိုငးရာ
ကျ္နး်ပဳမြဳမ္ာ့သညး

လကးနကးကိုငး

ပ႗ိပက၏မ္ာ့်ဖစးတိုငး့ေတျ႔ရပါသညး၈

က္ဴ့လျနးေသာသူ

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ရြိသကဲ႓သို႓

အေၾကာငး့အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေၾကာငးံ

ဤအမြဳမ္ာ့ကို
ဤအဓမၼမြဳမ္ာ့ကိုး

က္ဴ့လျနးေၾကာငး့ ေတျ႔ရပါသညး၈ လကးနကးတိုကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးသူတို႓
သညးလညး့ မုဒိနး့မြဳ၇ လိငးကိစၥဆိုငးရာမတရာ့မြဳ သို႓မဟုတး လူကုနးကူ့ေရာငး့ဝယးမြဳ တို႓ကို
တေနရာမြတေနရာသို႓
ရြာရငး့်ဖစးေစ

ကူ့ေ်ပာငး့ရငး့်ဖစးေစ၇

ခဵရႏိုငးပါသညး၈

နယးစပး်ဖတးရငး့်ဖစးေစ၇

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးအၿပီ့တျငး

ေနထိုငးစရာ

ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး

်ဖစးေစ၇ ရပးကျကးတျငး့၉ ်ဖစးေစ ဒုက၏မမ
ြ လျတးေ်မာကးပဲ အႏၲရာယး ဆကးရြိေနႏိုငးပါသညး၈
မိမိအာ့

ကာကျယးေပ့ႏိုငမ
း ညးသ
ံ ူ

်ဖတးေက္ားေရႊ႔႓ေ်ပာငး့၊်ဖစးေစ၇

အဆကးအသျယးမရြိ်ခငး့၇
စာ့ဝတးေနေရ့

ႏိုငးငဵနယးနိမိတး

မလဵုေလာကး်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ

်ဖစးသညးဟုယူဆရပါသညး၈ အမြနးတျငးေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငး ်ခငး့ကပငးလြ္ငး ဤသို႓ ဒုက၏မ္ာ့ကို
ပိ၊
ု ပငးႀကဵဳေတျ႔လာႏိုငးစရာအေၾကာငး့ကို

ဖနးတီ့လာ

်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

လိငးကိစဆ
ၥ ိုငးရာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ကို ပိုမို်ဖစးေအာငးႏြငးံ ပို၊ဆို့ရျာ့ေအာငး ဤေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးမြဳ အေ်ခ
အေနအသစးက

ဖနးတီ့ေပ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရပါသညး၈

ဥပမာ၈မိသာ့စုဝတၱရာ့၇

လူမအ
ႈ သိုငး့အဝိုငး့တျငး ဝတၱရာ့မ္ာ့ လိငးမသ
ႈ တးမြတးထာ့သညးမ္ာ့ ပ္ကး်ပယးေပ္ာကးကငး့
တတးပါသညး၈

စာ့နပးရိက၏ာမလဵုေလာကး်ခငး့၇

လဵုၿခဵဳေရ့မရြိ်ခငး့၇

ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့

ေနထိုငးစရာ အတညးတက္မရြိ်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ အထကးပါ ဒုက၏မ္ာ့ပိုမို်ဖစးလာရပါသညး၈

ဒုက၏သညးမ္ာ့်ဖစးေစ၇

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့်ဖစးေစ

အၾကမး့ဖကးမြဳကို

ခဵရသညးအ
ံ ခါတျငး

ရြဳပးေထျ့ေလာကးေအာငး
အထကးပါဒုက၏မြာ

မ္ာ့်ပာ့ၿပီ့

လိငးကိစၥႏြငးံ

ထိုသူတို႓၌
အေရ့တႀကီ့

လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့သညး

လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့သညး

တုန႓်း ပနးရနး

လိုအပးပါသညး၈

႐ုပးပိုငး့ႏြငစ
းံ ိတးပိုငး့ဆိုငးရာ

ဒုက၏ဖိစီ့မြဳ

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ကို အတိမးအနကးကျဲ်ပာ့၊ တစးဦ့ခ္ငး့ေၾကာငးံေသားလညးေကာငး့ အမ္ာ့စုေၾကာငးံ
ေသားလညးေကာငး့

ႀကဵဳေတျ႔ခဵစာ့ရပါသညး၈

တစးမ္ိဳ့မဟုတးတစးမ္ိဳ့ေၾကာငးံ
ဝနး့က္ငးတျငးထိုသူတို႓၌

သို႓ေသား

အဓၶမခဵရမႈေၾကာငးံ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုး

သိရပါသညး၈

3

။တို႓၌
ေရႊ

ဤသို႓

အေ်ခအေန

႓ေ်ပာငး့ေနထိုငးရေသာ

တုနး႓်ပနးဝနးေဆာငးမြဳ

နညး့ပါ့ေၾကာငး့

ထို႓ေၾကာငးံ

ဒုက၏အမ္ိဳ့မ္ိဳ့မြ

ဝနးေဆာငးမြဳကို

သိႏိုငးရနးမြာ

ထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့အတျကး
ပိုအေရ့ႀကီ့ပါသညး၈

ခ္ကးခ္ငး့

ဤသို႓

ခိုလြဵဳမြဳေပ့ႏိုငးမညံး

လိငးကိစၥႏြငးံ

လိငးချဲ်ခာ့မြဳမြ

ထျကးေ်ပ့ခိုလဵြဳသူမ္ာ့အတျငး့ ႐ုပးပိုငး့ဆိုငးရာ ခိုလဵြဳချငးံေပ့ေသာသူမ္ာ့သညး ။တို႓အေရ့
တႀကီ့လိုအပးေသာ အ်ခာ့ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ မညးသို႓ရႏိုငးမညးကို ၫႊနး်ပကူညႏ
ီ ိုငရ
း လိမး႓မညး၈
မညးသို႓ပငးဆိုေစ

ခိုလဵြဳမြဳေပ့ေသာ

အစီအစဥးမ္ာ့အေၾကာငး့

သုေတသန်ပဳ်ခငး့ကိုး

အေ်ခ်ပဳထာ့ေသာ အခ္ကးအလကးမ္ိဳ့ အငးမတနးရြာ့ပါ့ပါသညး၈ ရြိရငး့စျဲအေနအထာ့ ခိုလြဵဳရာ
စခနး့၌ ပဵုစဵမ္ာ့၇ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့၌လိုအပးခ္ကး၇ခိုလြဵဳရာစခနး့ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၇
ဝနးေဆာငးမြဳဆိုငးရာ

အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

ေက္ားလႊာ့ရနးအတျကး

နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တိက္စျာရရြိရနးလိုပါသညး၈ သို႓မသ
ြ ာ ဤခိုလဵြဳရာ စခနး့မ္ာ့အတျကး
စခနး့ႏြငဆ
းံ ိုငးေသာ ေပ၍လစီႏြငအ
းံ စီအစဥးကို။ လုပးထဵု့လုပးနညး့ကို။ သတးမြတးေပ့ေသာ
ႏိုငးငဵတကာဆငးံ ႏိုငးငဵေတားအဆငးႏ
ံ ြငးံ ရပးကျကးအဆငးမ
ံ ္ာ့အတျကး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို တငး်ပ
အႀကဵေပ့ႏိုငးမညးၿဖစးသညး၈
ဤစာတမး့၌ သုေတသန်ပဳရညးရျယးခ္ကးႏြငဦးံ ့တညးခ္ကးမ္ာ့
လူ႔အချငအ
းံ ေရ့စငးတာသညး ။၌ လိငးမြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳ အစီအစဥးမ္ာ့အရ ဿွှဿ
ခုႏြစးတျငး ဤသုေတသနအတျကး ကျငး့ဆငး့ေလံလာမြဳ်ပဳခဲပ
ံ ါသညး၈ ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့
အၾကာ့ ်ပညးတျငး့စစးပ႗ိပက၏မ္ာ့ေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇ သဘာဝေဘ့ဒဏးေၾကာငးံ်ဖစးေစ၇ ႏိုငးငဵကူ့
ေရႊ ႓ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့၇ ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးတျငး့၉ အို့အိမးစျနး႓ချာေ်ပာငး့ေရႊ ႓သူမ္ာ့အနကး
လိငးမႈေရ့ရာႏြငးံ

လိငးချဲၿခာ့မႈေၾကာငးံ

အေရ့ေပ၍ေရြာငးတခငး
သာ၊ေကာငး့ေအာငး

အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့မြ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့၌

ထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့အတျကး

အေနအထာ့ကို

မျမး့မဵႏိုငးရနးအတျကး်ဖစးသညး၈

သိရြိနာ့လညးရနးႏြငးံ

ခိုလြဵဳရာစခနး့ဟု

ဆိုရာတျငး

သမ႐ို့က္စခနး့မ္ာ့၇ ရပးကျကးတျငး့ လူေနအိမးမ္ာ့၉ ေနထိုငးေစၿခငး့မ္ာ့ႏြငးံ အဖျ႔ဲ အစညး့ပိုငး
ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ အာ့လဵု့ကိုဆိုလိုသညး ၈
ရညးရျယးခ္ကးမြာ

သကးေသအေထာကးအထာ့ကို

အေ်ခ်ပဳေသာ

သုေတသနကုိအေ်ခ

်ပဳေသာ ေလံလာခ္ကးမြ ရရြိေသာ အခ္ကးလကးမ္ာ့အာ့်ဖငးံ သငးံေတားေသာ ခိုလဵြဳရာစခနး့ပဵုစဵ
မ္ာ့၇ ဦ့စာ့ေပ့သငးံသညးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ေအာငး်မငးႏိုငးေသာ က္ငးစ
ံ ဥး လုပးထဵု့လုပး
နညး့မ္ာ့ကို ေငျေၾက့ေထာကးပသ
ဵံ ူမ္ာ့၇ ေပ၍လစီခ္သူမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵတကာမြ။ ရပးရျာမ္ာ့၉။
အေရ့ပါသူမ္ာ့ကို အသိေပ့ႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈
(၂) ဤသုေတသန၌ အဓိကလုပးေဆာငးခ္ကး (၀)ခုမြာ၈ ှ ၈ ဒုက၏သညးမ္ာ့ ်ပညးတျငး့၉ ေရႊ႔႓ေၿပာငး့ေနထိုငးရသူမ္ာ့ႏြငးံ နယးနိမိတး်ဖတးေက္ား
တိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့အၾကာ့

လိငးကိစၥႏြငးံ
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လိငးချဲ်ခာ့မြဳေၾကာငးံ

အၾကမး့ဖကး

ခဵရသူမ္ာ့အတျကး ရြိေနေသာ ခိုလဵြဳေရ့စခနး့ ပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ို့ကို မြတးသာ့ေဖား်ပႏိုငးရနး
်ဖစးသညး ၈
ဿ ၈ ခိုလဵြဳရာစခနး့ကိုး မီြခိုေနထိင
ု းရသူမ္ာ့ႏြငးံ ဤစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့ ၾကဵဳေတျ႔ရေသာ
အခကးအခဲမ္ာ့ကို

ေဖားထုတး၊

။တို႓ကို ေက္ားလႊာ့ႏိုငးမညံး

နညး့စနစးမ္ာ့ကို

ေလ႓လာသဵု့သပးႏိုငးရနး ်ဖစးသညး၈
၀၈

အထူ့သ်ဖငးံ

လျတးေ်မာကးလာေသာ
အႏုိငးက္ငးခ
ံ ဵရသူမ္ာ့၇

လ္စးလ္ဴ႐ြဳခဵရတတးေသာ
ေယာကၤ္ာ့မ္ာ့၇

ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငး

အသကးမ်ပညးံ

လိငးမႈဆိုငးရာေၾက့စာ့မ္ာ့ႏြငးံ

လိငးမႈဆိုငးရာ

မသနးမစျမး့သူမ္ာ့အတျကး

ကယးဆယးကာကျယးေရ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ရြိေနေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို ရြာေဖျ
ေဖ၍ထုတးရနး်ဖစးသညး၈
သုေတသန်ပဳရာ၉

ကိုလဵဘီယာႏိုငးငဵ၇

ေဟတီႏိုငးငဵ၇

ကငးညာႏိုငးငဵ

ႏြငး႓

ထိုငး့ႏိုငးငဵတို႓

အသီ့သီ့တျငး အထကးပါရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ တေ်ပ့ညီ ်ပဳလုပး်ခငး့်ဖစးသညး၈ ဒုက၏သညး
မ္ာ့၇

ႏိုငးငဵေ႐ႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသမ
ူ ္ာ့ႏြငးံ

်ပညးတျငး့

အဓမၼေ်ပာငး့ေ႐ႊ႔ခဵရသူမ္ာ့အတျကး

ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေသာ အစီအစဥးမ္ာ့၇ ဒုက၏သညးစခနး့တျငး့ရြိ အစီအစဥးမ္ာ့ကို အဓိကထာ့
သုေတသန်ပဳ၊

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ကိုလညး့

မႈအစီအစဥးမ္ာ့ႏြငးံ

ၿမိဳ႔်ပအေနအထာ့တျငး

ေလံလာၿပီ့၇
စတငးႏိုငးမညးံ

အ်ခာ့ကာကျယး
အစီအစဥးမ္ာ့ကို

ေဖ၍ထုတးႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈
ေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေလ့ႏိုငးငအ
ဵ တျကး အစီရငးခဵစာတစးခုစီႏြငးံ ။တို႓အၾကာ့
ခိုငး့ႏႈိငး့သဵု့သပးေသာ အစီရငးခဵစာတခုအ်ဖစး ေဖ၍်ပပါမညး၈ ။ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့မြ အထကးပါ
ဒုက၏သညးႏြငးံ ေရႊ ႓ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အတျကး အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို UNHCR ႏြငးံ အက္ိဳ့ဆိုငးသူမ္ာ့
အတျကးတငး်ပ်ခငး့်ဖစးသညး၈
ေလ႓လာသဵု့သပးခ္ကးနညး့စနစး(Project Methods)
လူ႔အချငးံေရ့စငးတာသညး
ေလံလာေတျ႔ရြခ
ိ ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

စာတမး့ကို်ပဳစုရာတျငး
အငးဂ္ီအို(NGO)မ္ာ့မြ

ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ

ခိုလဵြဳရာစခနး့

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ဆိုငးရာ

ထိုေဒသတျငး

ေရြာငးေ်ပ့ေနထိုငးရေသာ

်မနးမာႏိုငးငဵမြ

အ်ခာ့်ပဳစုထာ့ေသာ

အဆငး်မငးံ

ထုတး်ပနးေသာစာရျကးစာတမး့မ္ာ့
မူရငး့သုေတသနစာတမး့မ္ာ့ႏြငးံ
လူမ္ိဳ့စုမ္ာ့ႏြငးံ

အ်ခာ့သူမ္ာ့က၇

လိငးမြဳကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ကို မညးသို႓မညးပဵု တုန႓်း ပနးသညးကို
်ပနးလညးစီစစးပါသညး၈ ဤသိစ
ု႓ ီစစး်ခငး့အာ့်ဖငးံ ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ႏိုငးငဵ
ေက္ား်ဖတးတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့တျငး ်ဖစးေပ၍ေနေသာ လိငးချဲ်ခာ့မႈကို အေ်ခခဵေသာ အၾကမး့ဖကး
မြဳမ္ာ့ႏြငးံ ။တိုကက
ို ာကျယးႏိုငးသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့၇ သကးဆိုငးေသာ အသငး့အဖျဲမ္ာ့ႏြငးံ
။တို႓ကို အက္ိဳ့ဆိင
ု းမ္ာ့ႏြငးံ အကာအကျယးေပ့ႏိုငးမညးံ ယႏၲရာ့မ္ာ့ကို ေဖ၍်ပႏိုငးသညး၈
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ဿွှဿဂျ္နးလႏြငးံ

ဇူလိုငးလမ္ာ့တျငး

ကျငး့ဆငး့ေလံလာမြဳကို

ခုႏြစးပတးခနး႓်ပဳလုပးခပ
ဲံ ါသညး၈

်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ နယးေ်မေရႊ ႓ေ်ပာငး့သူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမ
း ြဳေပ့ေနေသာ ခိုလဵြဳရာစခနး့
ှ၂ ခုအနကး ၃ ခုမြ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးထမး့ ဿ၄ ဦ့တို႓အာ့ ေမ့်မနး့ေတျ႔ဆဵု်ခငး့်ဖငးံ
ကျငး့ဆငး့ေလံလာခဲပ
ံ ါသညး၈ ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယ,း မယးလမလျမး့, အုနး့်ဖနးစခနး့, မဲေစာကး
ခ္ငး့မိုငး၇

တာကးခ႐ိုငးႏြငးံ

ဘနးေကာကးရြိ

လူေတျ႔ေမ့်မနး့ခ္ကးမ္ာ့ကို
analysis

software)

ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ကို

တိပးေချႏြငးံ ဖမး့ယူခၿဲံ ပီ့

သကးမြတခ
း ္ကး်ဖငးံ

်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ

သျာ့ေရာကးခသ
ဲံ ညး၈

ဘာသာ်ပနး၊ (qualitative data

ေဖား်ပထာ့သညး၈

ႏိုငးငဵ်ဖတးေက္ား

ဤသို႓စီစစး်ခငး့အာ့်ဖငးံ

တိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့

အတျငး့၉

်ဖစးေပ၍ေနေသာ လိငးချဲၿခာ့မြဳကိအ
ု ေ်ခခဵေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ။တိ႓က
ု က
ို ာကျယးႏိုငး
ေသာနညး့လမး့မ္ာ့၇

သကးဆိုငးရာ

အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့ႏြငးံ

အကာအကျယးေပ့ႏိုငးေသာ

ယႏၲရာ့မ္ာ့ဆိုငးရာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေဖားထုတးႏိုငးခသ
ဲံ ညး၈
လူ႔အချငးံေရ့စငးတာသညး ထိုငး့ႏိုငးငရ
ဵ ြိ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့ကို
ကာကျယးေပ့၊ ဝနးေဆာငးမြဳ်ပဳေသာ အစို့ရကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၇ စီဘီအို ၇ အငးဂ္ီအိုအဖျဲ႔မ္ာ့
ႏြငက
းံ ုလသမဂၐအဖျ႔ဲ မ္ာ့မြ

အဓိကက္သူလူ

(၀ှ)ဦ့ကို

ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့

်ပဳလုပးခပ
ဲံ ါသညး၈ ဤေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ၿဖငးံ ေဒသႏၲရႏြငးံ အက္ိဳ့်ပဳအခ္ကးအလကးမ္ာ့
ရရြိရနး ရညးရျယပ
း ါသညး၈
ဤေလံလာသဵု့သပးခ္ကး၌

အာ့နညး့ခ္ကးမြာ

လူဦ့ေရက္ယးက္ယး်ပနး႓်ပနး႓ကို

ေတျ႔ဆဵု

ေမ့်မနး့်ခငး့ မ်ပဳလုပးႏိုငးေသာ အခ္ကး်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ဒုက၏သညးစခနး့တျငး ေနထိုငး
သူအမ္ာ့ကို ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့ မ်ပဳလုပးခရ
ဲံ ဘဲ ခိုလြဵဳစခနး့တျငခ
း ိုလြဵဳသူႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့ကို
ေတျ႔ဆဵုရာတျငးလညး့

ခိုလြဵဳရာစခနး့အုပးခ္ဳပးသူ

(ဒါရိုတးတာ)မ္ာ့မြတဆငးံ

ေဆာငးရက
ျ းရ

ေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့
ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ ပဵုစဵအမ္ိဳ့မ္ိဳ့
လူ႔အချငးံအေရ့စငးတာမြ
လိငးချဲ်ခာ့မြဳေၾကာငးံ

သုေတသီမ္ာ့သညး

အၾကမး့ဖကးမြဳမြ

ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငးရြိ

လျတးေ်မာကးလာေသာ

လိငးကိစၥႏြငးံ

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ကို

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သညးံ ခိုလြဵဳရာစခနး့သဵု့မ္ိဳ့မြ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့က ေတျဆဵုေမ့်မနး့
ခဲၾံ ကပါသညး၈


ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့မြ

ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့ႏြငးံ

ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယတ
း ျငးႏြစးခု

မယးလမလျမး့တျငး တစးခႏ
ု ြငးံ အဵု့်ဖနးစခနး့ တစးခုတို႓ ်ဖစးသညး၈
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နယးေ်မ်ခာ့ ေရႊ႔ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အတျကး ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ မဲေဆာကးတျင(း ၄)
ခု ခ္ငး့မိုငးတျင(း ှ)ခု တို႓်ဖစးသညး၈



ထိုငး့အစို့ရ

အသိအမြတး်ပဳ

ခိုလြဵဳရာစခနး့

တာကးခ႐ိင
ု းတျငးတခုႏြငးံ

သမ႐ို့က္ပဵုစဵ

အုပးခ္ဳပးေသာအခနး့မ္ာ့

ဘနးေကာကးတျငး ဿခုတို႓ ်ဖစးသညး၈
သုေတသန်ပဳေသာ

ခိုလြဵဳရာစခနး့အာ့လဵု့သညး

်ဖစးသညး၈
(၃)

လူ႔အချငးံအေရ့စငးတာမြ

ခိုလြဵဳရာစခနး့သဵု့ခုမြ
မယးလမလျမး့မြ

သုေတသီမ္ာ့သညး

ဝနးထမး့မ္ာ့ကို
ခိုလြဵဳရာစခနး့

ပူ့ေပါငး့ပါဝငးေဆာငးရျကးေသာ
အုနး့်ဖနးဒုက၏သညးစခနး့မြ

ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ခဲပ
ံ ါသညး၈

ႏြစးခုသညး

စီဘီအိုတစးခု

ခိုလြဵဳရာစခနး့

ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့သညး

တစးခုမြာမူဆလငးလူမ္ိဳ့စု၌

ဒုက၏သညးစခနး့တျငး့ရြိ

မ္ိဳ့

ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယႏ
း ြငးံ
အငးဂ္ီအို

်ဖစးသညး၈

စီဘီအို

်ပငးဆငးအုပးခ္ဳပးေသာစခနး့်ဖစးပါသညး၈

မယးလမလျမး့ႏြငးံ

အုပးခ္ဳပးေသာ

လိုအပးခ္ကးကို

တစးခႏ
ု ြငးံ

စခနး့်ဖစးလ္ကး
်ဖညးံဆညး့ႏိုငးရနး

ဒုက၏သညးစခနး့တျငးရြိ ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့အာ့လဵု့သညး

ဝါ့အိမးမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ဝါ့ၿခဵစညး့႐ို့မ္ာ့ ခတးထာ့ပါသညး၈ ဤစခနး့မ္ာ့တျငး ႏြစးသိမးံေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇
တစးဦ့ခ္ငး့

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့်ခငး့၇

ေဆ့ေပ့ခနး့မ္ာ့သို႓။

တရာ့႐ဵု့မ္ာ့သို႓။

လိုကးပါ

ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငးံ အပနး့ေ်ဖလုပးငနး့မ္ာ့ သငးၾကာ့ေပ့်ခငး့တိက
ု႓ ို ်ပဳလုပးေပ့ပါသညး၈
လူ႔အချငအ
းံ ေရ့စငးတာမြ

သုေတသီမ္ာ့သညး

ေရႊ႔ေၿပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး

ဖျငလ
းံ ြစး

ထာ့ေသာ ်မနးမာစီဘီအို (၄) ခုႏြငးံ ထိုငး့အငးဂ္ီအိုမြအုပးခ္ဳပးေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြငးံကေလ့
ေစာငးံေရြာကးသညးံ
အစီအစဥးမ္ာ့သညး
မ္ာ့အတျကး

ယာယီအေရ့ေပ၍ခိုလြဵဳမြဳ

မဲေဆာကးႏြငခ
းံ ္ငး့မိုငးတျငရ
း ြိၿပီ့

ေနထိုငးစာ့ေသာကးရနး

လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ

စခနး့တစးခုကိုေလံလာခဲသ
ံ ညး၈

အၾကမး့ဖကးမြဳမြ

အခ္ိဳ႔မြာ

အခနး့သာစီစဥးေပ့ႏိုငးၿပီ့

ဤစခနး့

ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့
အခ္ိဳ႔မြာ

ထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့အတျကး

လိငးမႈကိစၥႏြငးံ

လိုအပးေသာအ်ခာ့

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ကိုပါ ေဆာငးရက
ျ းေပ့ႏိုငးၾကသညး၈
သုေတသီမ္ာ့ သျာ့ေရာကးေလံလာသညးံ စခနးမ္ာ့တျငး ထိုငး့အစို့ရအသိအမြတး်ပဳ ခိုလြဵဳ
စခနး့မ္ာ့အနကး ဘနးေကာကးၿမိဳ႔ရြိ အႀကီ့ဆဵု့ပုဂၐလိကပိုငး စခနး့ႏြငးံ ထိုငး့လူမ္ိဳ့မဟုတးေသာ
လိငးမြဳကိစၥ
ထာ့ေသာ

အဓမၼ်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ

လူကုနးကူ့်ခငး့မြ

တစးခုတညး့ေသာ

တပးခ႐ိုငရ
း ြိ

လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့အတျကး
အစို့ရပိုငး

ဖျငလ
းံ ြစး

ခိုလြဵဳစခနး့တို႓ပါဝငးပါသညး၈

တပးခ႐ိုငစ
း ခနး့သညး ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငၾး ကေသာ လူဦ့ေရအမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးသညးံ မဲေဆာကးႏြငးံ
လညး့နီ့စပးေနသညး၈ ဤသို႓ေသာ အစို့ရအသိအမြတး်ပဳ ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့သညး လူဦ့ေရ ၂ွမြ
ှ၂ွအထိကို ်ပညးံစဵုက္ယး်ပနး႓ေသာ ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ႏိုးငးသလို အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့မြဳ
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အတျကးလညး့ သငးတနး့မ္ာ့ပို႓ခ္ႏိုငးၿပီ့ အ်ခာ့ေသာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူ
လူဦ့ေရမြ ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့ထကး သိသိသာသာ ႀကီ့မာ့လာခဲပ
ံ ါသညး၈
အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ားလႊာ့ရနးနညး့စနစးမ္ာ့
ခိုလြဵဳစခနး့

ဝနးထမး့မ္ာ့သညး

မရြိသညးၾံ ကာ့မြ။

လဵုၿခဵဳေရ့အာ့နညး့မြဳၾကာ့မြ။

ခိုလြဵဳ

သူမ္ာ့အတျကး အေရ့ႀကီ့ေသာ ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမြဳ ်ပဳလုပးႏိုငးရနးအတျကး ဝိရိယႏြငးံ
စဥး့စာ့ေတျ့ေခ၍မြဳရြိၿပီ့ လုပးငနး့ကို ႀကိဳ့စာ့၊ လုပးကိုငးေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈
ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူအမ္ာ့စုမြ ်မနးးမာစီဘီအမ
ို ြ်ဖစးၿပီ့၇

ခိုလြဵဳစခနး့ ဆကးလကးဖျငလ
းံ ြစးႏိုငးရနး

အတျကး ရြိသမြ္ေငျအငးအာ့၇ လူအငးအာ့တို႓်ဖငးံ ႀကိဳ့စာ့အခ္ိနးေပ့

လုပးအာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ

ဝငးေငျဖနးတီ့ႏိုငးေသာ လုပးငနး့မ္ာ့်ဖငးံ အစဥးက္ိဳ့စာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈
ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ

ခိုလြဵဳစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ

မူတညးေသာ

အေရ့ႀကီ့သညးံ

ခိလ
ု ြဵဳသူမ္ာ့က

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

။တို႓အေ်ခအေနေပ၍တျငး

ေဖားထုတးၿပီ့

။အခကးအခဲမ္ာ့ကို

ေက္ားလႊာ့ႏိုငးေအာငး တီထျငးႀကဵဆကာ၇ နညး့စနစးမ္ာ့ကို ေဖားထုတးႏိုငးခၾဲံ ကသညး၈
အခကးအခဲမ္ာ့ေက္ားလႊာ့ရနးနညး့စနစးမ္ာ့
ေအာကးပါအခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓အာ့ေက္ားလႊာ့ႏိုငးမညးံ နညး့စနစးမ္ာ့သညး ဒုက၏သညး
စခနး့တျငး့၉။၇ ေရႊ ႓ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး။ ေတျ႔ရြိရပါသညး၈
(ှ) လဵုၿခဵဳေရ့
ခိုနာ့ရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့သညး စခနး့တျငး့၉်ဖစးေစ၇ အ်ပငးထျကးေသာအခါ၉်ဖစးေစ
ၿခိမး့ေ်ခာကးခဵရမြဳ အႏၲရာယးမ္ာ့ကို ႀကဵဳေတျ႔ရေသာေၾကာငးံ ။တို႓၌ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး
စိတးပူပနးေၾကာငး့ တငး်ပလာပါသညး၈ ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့ လဵုၿခဵဳမြဳမရြရ
ိ ်ခငး့
ရနးလိုတိုကးခိုကးသူမ္ာ့က

ခိုနာ့ရာစခနး့အတျငး့သို႓

အေၾကာငး့မြာ

လကးနကးသယးေဆာငး

ဝငးေရာကး

လာ်ခငး့၇ ဝတၱဳပစၥညး့မ္ာ့ပစးေပါကးၿခငး့၇ ၿခဵစညး့႐ို့ကိုေ်ခေထာကး်ဖငးံ ကနး်ခငး့်ဖငးံ ၿပိဳပ္ကး
ေစ်ခငး့တို႓်ဖစးၿပီ့၇

ဝနးထမး့မ္ာ့၌ေနအိမးမ္ာ့သို႓

သျာ့ေရာကးၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့

တို႓ကိုလညး့

်ပဳလုပးၾကသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့ရြိ ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့တျငးေတျ႔ရေသာ အခကးအခဲမြာ ။တညးရြိရာ
ေနရာကို

အမ္ာ့သူငါသိရြိေန်ခငး့၇

အသဵု့အေဆာငး
တို႓သညးခိုငးခနး႓မြဳ

စခနး့လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး

ပစၥညး့မ္ာ့မလဵုေလာကးၿခငး့၇
မရြိ်ခငး့တို႓်ဖစးသညး၈

ေက္ားလႊာ့ႏိုငးရနးအတျကး

လိုအပးေသာ

စခနး့တညးေဆာကးပဵုႏြငးံ
ထို႓ေၾကာငးံ

ခိုနာ့ရာစခနး့

အတျကးအခ္ိနး်ပညးံ

သငးတနး့ႏြငးံ
ၿခဵစညး့႐ို့ခတးပဵု

ထိုအခကးအခဲမ္ာ့ကို
လဵုၿခဵဳေရ့ခနး႓ထာ့်ခငး့၇

ခိုနာ့ရာစခနး့ကို ဒုက၏သညးစခနး့ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ နီ့စပးေသာေနရာတျငး ဖျငး႓လြစးၿခငး့၇
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ဝါ့ခေလာကးကို

သဵု့်ခငး့်ဖငး။
ံ ၇

အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး

အခ္ကး်ပ၊

ဝါ့ႏြငးံ်ပဳလုပးေသာ
အႏၲရာယး်ပဳလာသူမ္ာ့

ဝီစီကိုသဵု့၊။၇

အေရ့ေပ၍

ေရာကးေနေၾကာငး့

အသိေပ့

ႏိုငသ
း ညး ၈
မညးသညးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး

ခိုနာ့ရာစခနး့တျငမ
း လ
ြ ဵုၿခဵဳေရ့

အေစာငးမ
ံ ္ာ့

ခနး႓းထာ့်ခငး့မရြိေသာေၾကာငးံ ခိုနာ့ရာစခနး့ ဖျငလ
းံ ြစးသူမ္ာ့က အထူ့သ်ဖငးံ ညအခါတျငး
အႏၲရာယးေပ့သူမ္ာ့၌ရနးကိုး

ေၾကာကးရေၾကာငး့တငး်ပလာသညး၈

အေထာကးအထာ့မဲံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့်ဖစး၊။၇
ပငးလြ္ငး

အေထာကးအထာ့မဲ၊
ံ ။၇

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ခိုနာ့သူမ္ာ့မြာမူ

စခနး့ဖျငလ
းံ ြစးေသာ အဖျဲ႔အစညး့က

ရဲကိုဆကးသျယးရနး

ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ

ဝနးထမး့အမ္ာ့စုသညး

ဝနးေလ့ေနၾကသညး၈

ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့တျငး

အခ္ိဳ႔

ေနထိုငးချငရ
းံ ေသာ

ေၾကာငးံ လဵုၿခဵဳစိတးခ္မြဳ ရြိၾကသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ ေႏျ့ေထျ့မြဳႏြငးံ မိသာ့စု
စိတးဓာတးေၾကာငး။
ံ ၇ ထုိသူတို႓အာ့ အဓမၼအႏိုငးက္ငးံသူမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓၌အေထာကး အထာ့
မဲံမြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ

ထိုငး့ရဲမ္ာ့၌

ဖမး့ဆီ့ေႏြာကးယြကးမြဳမြ

ကာကျယးေပ့ေသာေၾကာငး။
ံ

်ဖစးသညး၈
(ဿ) ပတးဝနး့က္ငးအ်မငးႏြငးံ လူမြဳဆကးဆဵေရ့
ပတးဝနး့က္ငးမထ
ြ ိုသို႓ တိမး့ေရြာငးခိုလဵုလာသူမ္ာ့ကုိ (မေကာငး့ေသာသူမ္ာ့) ဟုသတးမြတး
သမုတးေခ၍ဆိ၊
ု ။၇

ရပးကျကးလူၾကီ့မ္ာ့ကိုအာခဵ၊

အပစးတငးခဵရ၊။၇

အ်ခာ့အကူအညီမ္ာ့

ထိုခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့က

ရသညးဟု

မိသာ့စုတကျဲတ်ပာ့်ဖစးေအာငး

လုပးေဆာငးသညးဟု အထငးအ်မငး လျဲမြာ့ေသာေၾကာငး။
ံ
အဓမၼမြဳမြ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး
လာသူမ္ာ့သညး ခိန
ု ာ့ရာစခနး့မ္ာ့သို႓ လာေရာကး အကူအညီယရ
ူ နး ဝနးေလ့တတးၾကသညး၈
မယးလမလျမး့ႏြငးံ

ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယး

စခနး့ႏြစးခုစလဵု့တျငး

ခိုနာ့ရာစခနး့

ဝနးထမး့မ္ာ့၌

က႑ကို။၇ စခနး့၌ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကို။၇ မသိမနာ့လညးေသာေၾကာငးံ ခိုနာ့ရာစခနး့
အကူအညီရယူသဵု့စျဲမြဳအတျကး အဟနး႓အတာ့်ဖစးလြ္ကး ခိုနာ့ရာစခနး့တျငး ခိုနာ့သူမ္ာ့ကို
မေကာငး့်မငး်ခငး့တို႓သညး ဝနးထမး့မ္ာ့၌ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး ပိုမိုစို့ရိမးဖျယရ
း ာ ်ဖစးေစပါသညး၈
ထိုစခနး့ႏြစးခုလဵု့တျငး လိငးမြဳကိစႏ
ၥ ြငးံ လိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမြဳမ္ာ့ အေ်ခ်ပဳေသာ အၾကမး့ဖကး
မြဳမ္ာ့အေၾကာငး့ကို ရပးကျကးအသိုငး့အဝိုငး့မ္ာ့ႏြငးံ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က အ်ပညးအ
ံ ဝ နာ့လညး
်ခငး့မရြိၾကပါ၇

ခိုလြဵဳရာစခနး့

ဖျငးံလြစးသူမ္ာ့ႏြငးံ

အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကးမြဳႏြငးံစပးလြ္ငး့၊
်ပငး့ထနးေသာအမြဳမ္ာ့မြအပ
ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယး
မ္ာ့ကို။၇

သကးဆိုငးရာ

ပညာေပ့သငးတနး့မ္ာ့ပို႓ခ္လငးက
ံ စာ့၇

ေတ႐ဵုတနး႐ဵု

အ်ဖစးမ္ိဳ့မ္ာ့ကို

ဒုကသ
၏ ညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က

ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့ကို။၇

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး၇
။တို႓သညး

လြ္စးလြ္ဴရြဳတတးၾကသညး၈

အမ္ိဳ့သမီး့ေစာငးံေရြာကးေရ့စခနး့

အမီြ်ပဳသညးအ
ံ ေပ၍တျငး

လကးခဵမြဳအတိုငး့အတာ

နညး့ပါမႈႏြငးံ အာ့မေပ့မြဳအေပ၍မူတညး၊ စို့ရိမးစရာ်ဖစးေၾကာငး့သိရပါသညး၈ အဘယးေၾကာငးံ
ဆိုေသား

စခနး့ေခါငးေဆာငးမ္ာ့သညး

ခိုလြဵဳရာစခနး့ႏြငးံ
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ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သညး

အစျနး့ထျကး ေနာကးဆဵု့အဆငးံဟု သတးမြတးေသာေၾကာငးံ ေတား႐ဵုတနး႐ဵု အေၾကာငး့ေၾကာငးံ
အကူအညီယူရနးအတျကး

ခကးခဲဝနးေလ့ေၾကာငး့ႏြငးံ

အဟနး႓အတာ့

်ဖစးေစေၾကာငး့

သိရြိရပါသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့သညး အထကးပါ ကယးဆယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို နာ့လညး
လကးခဵသေဘာတူလြ္ကး ဤလိငးမြဳကိစၥႏြငးံ လိငးချဲၿခာ့ဆကးဆဵမြဳေၾကာငးံ အၾကမး့ဖကးမြဳကို
သေဘာေပါကးကာ

ဒုက၏သညးစခနး့၌

ယႏၲရာ့တစးခအ
ု ်ဖစး

သတးမြတးပါက

ထိခ
ု ိုလြဵဳရာ

စခနး့မ္ာ့သညး ထိေရာကးေအာငး်မငးေၾကာငး့ သိရပါသညး၈ ထိုေၾကာငးအ
ံ ထူ့သ်ဖငးံ ဒုက၏သညး
စခနး့ေကားမတီ၇ ဇဵႏ
ု ြငရ
းံ ပးကျကးေခါငး့ေဆာငးႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့၇ အမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ ရပးကျကး
သူရပးကျကးသာ့မ္ာ့ ပါဝငးေသာ ရပးကျကအ
း ဆငးံဆငးတ
ံ ျငး အစီအစဥးသငးတနး့မ္ာ့ ်ပဳလုပး
်ခငး့သညး ထိုသူတို႓၌ ပါဝငးမြဳႏြငးံ လကးခဵနာ့လညးမြဳကို တို့်မငးံေစသညး၈ ထိုေၾကာငးံ ဤ
ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့အေပ၍တျငး အ်မငးၾကညးလငးမြနးကနးေစရနးမြာ ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငး
မ္ာ့၇ လဵုၿခဵဳေရ့တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵေရ့ဆိုငးရာ သကးဆိုငးသူ
မ္ာ့ကို ခိုလြဵဳရာစခနး့ လုပးထဵု့လုပန
း ညး့အတျကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္မြတးရာတျငး ပါဝငးလာႏိုငးရနး
အတျကး ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အတျကး သငးတနး့ေပ့်ခငး့၇ ႏိုငးငဵတကာ အငးဂ္ီအို
ႏြငးံ စီဘီအိုအဖျ႔ဲ မ္ာ့ လကးတဲျလုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ သကးဆိုငသ
း ူမ္ာ့အၾကာ့ ကျနးယကးမ္ာ့
ဖနးတီ့်ခငး့တို႓ကို ်ပဳလုပးရနး လိုအပးပါသညး၈
(၀) ခိုလြဵဳေရ့စခနး့တာဝနးခဵမ္ာ့၌ စိတးဖိစီ့မြဳ
ခိုလဵြဳေရ့စခနး့

တာဝနးခဵတို႓သညး

တျငး်ဖစးလာေသာ

စိတးပိုငး့ဆိုးငးရာႏြငးံ

ဤအၾကမး့ဖကးဒုက၏သညးတို႓ေပ၍
ခဵစာ့ခ္ကးပိုငး့ဆိုငးရာ

တာဝနးယူရာ

စိတးဝနးထုပးမ္ာ့ကိုတငး်ပ

ခဲၾံ ကသညး၈ မိမိေနထိုငးေသာ ရပးကျကးအတျငး့ရြိ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့၌ ဒုက၏ဒဏးမ္ာ့ကို သိမငးရၿပီ့
အၿမဲတမး့ဝမး့နညး့ေနမြဳမ္ာ့၇ စို့ရိမးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ စိတးဖစ
ိ ီ့မြဳဒဏးမ္ာ့်ဖစးလာရပါသညး၈ ေန႓တိုငး့
ဆိုသလိုလညး့ပဲ

ကိုယးေရ့ကိုယးတာလဵုၿခဵဳေရ့၇ အလုပးဝနးေလ့မြဳမ္ာ့ႏြငးံ

အသဵု့အေဆာငး

ပစျညး့ႏြငးံ ရိက၏ာမစဵုလငး်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးလာေသာ စိတးဖိစီ့မြဳဒဏးမ္ာ့ကို ေတျ႔်မငးရပါသညး၈
ခိုလြဵဳေရ့စခနး့

ဝနးထမး့မ္ာ့ကို

အာ့ေပ့ႏြစးသိမမ
းံ ြဳ

အစီအစဥးဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ

အလုပးႏြငးံ

ပတးသကးေသာ စိတးဖိစီ့မြဳဒဏးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့သဵု့သပး်ခငး့၇ ဝနးထမး့မ္ာ့အတူတူ အလုပး
မဟုတးေသာအရာမ္ာ့တျငး

ပူ့ေပါငး့ပါဝငး်ခငး့၇တရာ့ထိုငး်ခငး့ႏြငးံ

တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကို

တစးဦ့ခ္ငး့သီ့သနး႓ ထမး့ေဆာငး်ခငး့ထကး ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ႏြငအ
းံ တူ ဝိုငး့ဝနး့ပူ့တျဲ ထမး့ေဆာငးရ
်ခငး့ဟု ်မငးလာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ခိုလြဵဳေရ့စခနး့ ဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး သငးတနး့မ္ာ့၇ ႏြစးစဥး
အပနး့ေ်ဖခရီ့ထျကး်ခငး့မ္ာ့ႏြငးံ ကိုယးလကးလြဳပးရြာ့အာ့ကစာ့ႏြငးံ စိတးအပနး့ေ်ဖစရာမ္ာ့ကို
အ်ခာ့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ။တို႓၌ စိတးက္နး့မာေရ့အတျကး ်ပဳလုပးေပ့သညးကို ႏြစးသကး
ေၾကာငး့ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈
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( ၁ ) ်ပစးတငးေဝဖနး်ခငး့ႏြငးံ စိတးဒဏးရာအမာရျတး
ပတးဝနး့က္ငးသညး

ခိုလြဵဳရာစခနး့၌လုပးငနး့ႏြငးံ

ပတးသကးလြ္ငး

မေကာငး့်မငးလ္ကး

။အ်မငးေၾကာငးံ ်ဖစးေပ၍ေသာ စိတးဒဏးရာအမာရျတမ
း ္ာ့ရြိေနေၾကာငး့ စခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့ကို
ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံ လိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵ်ခငး့၇ အၾကမး့ဖကးမြဳမြ ထျကးေ်ပ့လျတး
ေ်မာကးသူမ္ာ့အာ့ ကူညီပဵံပို့ေပ့်ခငး့အတျကး ခိုလြဵဳရာစခနး့ ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အ်ပစးတငး
တတးၾကသညး၈ လငးမယာ့ကျဲေအာငး လုပးေဆာငးသညးဟု အ်ပစးယူေသာေၾကာငးံ ဝနးထမး့
မ္ာ့၌ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး စို့ရိမးစရာ်ဖစးသညး၈
(၂) စခနး့အတျကဆ
း ဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ရာတျငး ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့၌ အခနး့႑
စီဘီအိုႏြငးံ အငးဂ္ီအိုမြဝနးထမး့မ္ာ့ႏြင၇းံ အစို့ရဝနးထမး့မ္ာ့က ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူ
မ္ာ့ႏြငစ
းံ ပးလ္ဥး့၊

။တို႓အတျကး အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေစရနး

ဆဵု့်ဖတးရာတျငး

ထိုသူတို႓၌

လိုလာ့ခ္ကးဆႏၵႏြငးံအႀကဵကို ထညးသ
ံ ျငး့စဥး့စာ့်ခငး့မ်ပဳ၇ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ ဝနးေဆာငးမြဳဆိုငးရာ
အေကာငး့ဆဵု့ သေဘာတရာ့မ္ာ့ကို အေ်ခခဵလ္ကး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ေၾကာငး့ ေဖား်ပပါသညး၈
ဥပမာ - ခိုလြဵဳသူမ္ာ့၌ စခနး့ဝငးထျကးရနးအခ္ိနးကို ဝနးထမး့မ္ာ့မြသတးမြတး၊ အခ္ိဳ႔႓ေနရာ
မ္ာ့တျငး အ်ပငးထျကးချငက
းံ ိုပါ လဵု့ဝပိတးပငးထာ့တတးသညးဟု ဆိုသညး၈ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး
ခိုလြဵဳသူ၌အမြဳမြာ၇ ထိုငး့အစို့ရသို႓မဟုတး ဒုက၏သညးစခနး့၌ ဥပေဒေရ့ရာအဖျဲ႔မြ လကးခဵၿပီ့
ချငးံ်ပဳခ္ကးမက္မခ္ငး့

(သိ)ု႓

အိမး်ပနးရနးႏြငးံ

အၾကမး့မဖကး်ခငး့အတျကး

အာမခဵႏိုငး်ခငး့

မရြိမခ္ငး့ ်ပငးပသို႓ လဵု့ဝထျကးချငမ
းံ ေပ့ဟု တငး်ပပါသညး၈
( ၃ ) ေငျေၾက့ေထာကးပဵံ်ခငး့
ယခုအခါ

ခိလ
ု ြဵဳရာစခနး့မ္ာ့၌

အထူ့သ်ဖငး
စီဘီအိုမ္ာ့တျငး

အရညးအေသျ့ႏြငးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး
ေငျေၾက့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမြဳအတိုငး့အတာသညး၇

ဝနးေဆာငးမြဳ်ပဳေသာ

အ်ခာ့ပဵံပို့မြဳနညး့ပါ့မြဳေၾကာငးံ

်မနးမာဦ့ေဆာငး
က္ဆငး့လာေၾကာငး့

ေတျ႔ရပါသညး၈ ်မနးမာံႏိုငးငဵေရ့ အေ်ပာငး့အလဲေပ၍တျငးလညး့ အေ်ခခဵက္လ္ကး ႏိုငးငဵတကာ
ေငျေၾက့ပဵပ
ံ ို့မြဳ ေလ္ာံနညး့လာသညးအ
ံ ေလ္ာကး ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့တျငး ဝနးထမး့ေလြ္ာ႓ခ္၊
လဵုၿခဵဳမြဳေပ့ႏိုငးစျမး့ က္ဆငး့လာသညး၈ စီဘီအအ
ို မ္ာ့စုမြာ ။တို႓၌ ဝနးေဆာငးမြဳကိုေလြ္ာ႓ခ္၊
အခ္ိဳ႔ေသာ

ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့ကို

အခကးအခဲမြာ

ေငျေၾက့ေထာကးပသ
ဵံ ူ၌

အၿပီ့အပိုငးပိတခ
း ္လိုကးၾကသညး၈
စညး့မ္ဥး့မ္ာ့သညး

ခိုလြဵဳသူ၌

အ်ခာ့ေသာ
လိုအပးခ္ကးႏြငးံ

ကိုကးညီမြဳ မရြိသညးံအ်ပငး လိုအပးသလိုဝနးေဆာငးမြဳကို ေ်ပာငး့လဲချငးံ မရြိး်ခငး့တို႓်ဖစးသညး၈
ပိုဆို့သညးမြာ ခိုလြဵဳရာစခနး့၌ တညးေဆာကးခနး႓ချဲမြဳ အစီအစဥးမ္ာ့သညး ေထာကးပဵံေၾက့
ေပ၍တျငး တညးရြိလ္ကး အစဥးေ်ပာငး့လဲေန်ခငး့်ဖစးသညး၈
ထို႓ေၾကာငးံ ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ ဆကးလကးတညးတဵံႏင
ို းေရ့အတျကး လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့တျငး
စီဘီအိုမ္ာ့သည

ဝငးေငျဖနးတီ့ေရ့အတျကး

11

အပးခ္ဳပးထညးမ္ာ့ကို

်ပဳလုပးေရာငး့ခ္်ခငး့၇

အသကးေမျ့မြဳအတျကး တိရစာၦနးေမျ့်မဴ်ခငး့ႏြငးံ စခနး့၉စိုကးပ္ိဳ့်ခငး့တို႓ကို ်ပဳလုပးလာၾကသညး၈
ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့ အဖျဲ႔အစညး့တခုသညး ။ဦ့စီ့ေသာ ခိုလြဵဳရာစခနး့ကို အဖျဲ႔ဝငးမ္ာ့
၌ လစဥးေၾက့်ဖငးံ ပဵပ
ံ ို့ေၾကာငး့ သိရြိရသညး၈
( ၄ ) ထိုငး့အစို့ရ ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ သို႓သျာ့ေရာကးခိုလြဵဳချငးံ
ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူတို႓သညး

ထိုငး့အစို့ရပိုငး

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သို႓၇

ဘာသာစကာ့

အခကးအခဲေၾကာငး။
ံ ၇ ဖမး့ဆီ့ခဵရၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵသို႓ ်ပနးပို႓မညးကို ေၾကာကးေသာေၾကာငး။
ံ ၇
ထိုငး့အစို့ရပိုငး

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သညး

စညး့ကမး့တငး့ၾကပးလျနး့သညးဟု

ထငး်မငးယူဆ၊။၇ သျာ့ရနးဝနးေလ့ေၾကာငး့ ခိုလြဵဳရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့က တငး်ပပါသညး၈
တာကးခ႐ိင
ု ႏ
း ြငးံ

ဘနးေကာကးၿမိဳ႔ရြိ

ပုဂၐလိကပိုငး်ဖစးေစ၇

အစို့ရပိုငး်ဖစးေစ

တရာ့ဝငးအသိအမြတး်ပဳ ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့မြ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ အဆိုအရ ။တို႓ထဵ
လာေရာကးခိုလြဵဳသူမ္ာ့သညး တရာ့ဝငးအေထာကးအထာ့ လကးမြတးမရြိလြ္ငး သကးဆိုငးရာသို႓
အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့မြ

ခိုလြဵဳရနးလိုအပးသူမ္ာ့ကို

။တို႓ထဵသယးေဆာငးရနး တရာ့ဝငး အချငအ
းံ ေရ့ေတာငး့ရမညးဟု သတးမြတးထာ့ေၾကာငး့
ေ်ပာၾကာ့သညး၈ ဤသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အၾကာ့ ခိုလြဵဳရာလိုအပးသူ
အမ္ာ့စုမြာ ထိုငး့အစို့ရပိုငး ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သို႓ သျာ့ရနးဝနးေလ့စရာ ်ဖစးပါသညး၈
အခ္ိဳ႔

ခိုလြဵဳရာစခနး့

ထိုအၾကမး့ဖကးမြဳမြ
စခနး့မ္ာ့သို႓

ဝနးထမး့မ္ာ့ကလညး့၇

။တို႓၌

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့ကို

လႊဲေ်ပာငး့ေလံမရြိေၾကာငး့

ေ်ပာပါသညး၈

စခနး့တျငးေနရာမရြိလြ္ငးပငး

ထိုငး့အစို့ရပိုငး
အေၾကာငး့မြာ

ကယးဆယးေရ့
ထိုစခနး့မ္ာ့တျငး

်မနးမာႏိင
ု းငဵသာ့မ္ာ့ကို လကးခဵလို်ခငး့မရြိသညးအ
ံ ်ပငး ကူညီပပ
ဵံ ို့ရနး ဦ့စာ့ေပ့ေဆာငးရျကမ
း ႈ
မရြိ၊်ဖစးသညး၈ မညးသို႓ဆိုေစ ထိုငး့အစို့ရပိုငးစခနး့မြ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ ။တို႓၌
စခနး့မ္ာ့တျငး ်မနးမာေရႊ႔ေ်ပာငး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့ကို ကူညီေစာငးံေရြာကးဖူ့ေၾကာငး့ႏြငး႓
ထိုသူတို႓အတျကး ဝနးေဆာငးမြဳ တို့်မႇငးံေပ့ရနး စိတးဝငးစာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာပါသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ထိုငး့အစို့ရပိုငး ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံ
လိငးကျဲ်ပာ့ဆကးဆဵေရ့ကို

အေ်ခ်ပဳေသာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ိဳ့အတျကး

ဝနးေဆာငးမြဳႏြငးံ

ပတးသကး၊ ညိႇႏြဳိငး့ေဆာငးရျကးမြဳ နညး့ပါ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရပါသညး၈ အဘယးေၾကာငးဆ
ံ ိုေသား
ဒုက၏သညးစခနး့

်ပငးပထျကးချငရ
းံ ရနး

ချငးံ်ပဳခ္ကးေတာငး့ခဵရာတျငး

အဆငးံဆငးအ
ံ ခကးအခဲ

မ္ာ့ရြိ၊။၇ မယးလ မလျမးစခနး့တျငး လိုအပးသူမ္ာ့ကို ညႊနး့ႏိုငးရနးအတျကး မယးစရီ့ယနး့
အနီ့၉

သျာ့ေရ့လာေရ့လျယးကူေသာ

အစို့ရကယးဆယးေရ့စခနး့

မရြိေသာအခကးအခဲ

တို႓ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး

ေတျ႔ရေသာအခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

နညး့်ဗဴဟာမ္ာ့
12

။တို႓ကို

ေက္ားလႊာ့ရနး

ေအာကးပါ အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓ကိုေက္ားလႊာ့ရနး ်ဖစးေပ၍လာေသာနညး့်ဗဴဟာမ္ာ့သညး
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့၌ အေနအထာ့မ္ာ့မြ အဓိကေပ၍ေပါကးလာၾကပါသညး ၈
( ှ ) လြ္ိဳ႔ဝြကးထာ့ႏိုငးမႈ႔မ္ာ့
အဓိကသတငး့ေပ့မ္ာ့ႏြငးံ စခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့က ဒုက၏သညးစခနး့ေနလူမ္ာ့၇ ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့
ႏြငးံ လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးကျဲ်ပာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ႏြငပ
းံ တးသကး၊ ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူ
မ္ာ့အၾကာ့တျငး

ဤကိစႏ
ၥ ြငစ
းံ ပးလ္ဥး့၊

လြ္ိဳ႔ဝြကးရနး

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့၌

အေၾကာငး့ရငး့၇

စညး့ကမး့ႏြငးံ ရညးရျယးခ္ကးကို နာ့လညး်ခငး့အာ့နညး့ေၾကာငး့ ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ ထိ႓ေ
ု ၾကာငးံ
စခနး့မ္ာ့ကိုအုပးခ္ဳပးရာတျငး

အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

ရငးဆိုငးရသညးန
ံ ညး့တူ

လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံ

လိငးကျဲ်ပာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳအတျကး ဝနးေဆာငးတုနး႓ၿပနးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ ရြိပါသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့တျငး့ရြိသူမ္ာ့သညး

သတးမြတးထာ့ေသာ

ဝနး့က္ငးတျငး

အတူတကျ

ႏြစးရြညးလမ္ာ့ ေနထိုငးေသာအခါတျငး လြိ္ဳ႔ဝြကခ
း ္ကးထာ့စရာမ္ာ့သညး စခနး့ရြိလမ
ူ ္ာ့အတျကး
အသစးအဆနး့်ဖစးေနေသာေၾကာငးံ

အမြဳမ္ာ့၌

လိုအပးေသာ

လြိ္ဳ႔ဝြကးမြဳမ္ာ့

ေပါကးၾကာ့လျယး်ခငး့၇ လြိ္ဳ႔ဝြကးမထာ့ႏုိငး်ခငး့ အခကးအခဲတို႓ႏြငးံ ရငးဆိုငးေနရပါသညး၈
ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယမ
း ြ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး

လိုအပးေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့

ေဝမြ္ရနးႏြငးံ အၾကမး့ဖကးမြဳမြ လျတးေ်မာကး(ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငး) လာသူမ္ာ့ႏြငစ
းံ ပးလ္ဥး့၊
လြိ္ဳဝြကးထာ့ရနး

အက္ိဳ့အေၾကာငး့တစးရပးႏြငးံ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
ဝနးထမး့မ္ာ့သညး

ပတးသကးသညးံ

သေဘာတူညီထာ့သညးံ

လကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ပါသညး၈

ဒုက၏သညးစခနး့၌

သို႓ေသားခိုလြဵဳရာစခနး့မြ

အပိုငး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ကို

လျတးေ်မာကးလာသူ၌

ကိုယးေရ့အခ္ကးအလကးႏြငးံ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ကို မညး၊မညးမြ္ ေဖား်ပရမညးႏြငပ
းံ တးသကး၊
ခိလ
ု ြဵဳရာစခနး့အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့ႏြငးံ

ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အၾကာ့

သေဘာထာ့

ကျဲလျဲေသာေၾကာငးံ အထကးပါသေဘာတူညီခ္ကးကို လကးေတျ႔အသဵု့ခ္ရနး အခကးအခဲမ္ာ့
်ဖစးလာပါသညး၈ တစးခ္ိနးတညး့တျငး မယးလ
ံ မလျမး့ႏြငးံ အုနး့်ဖနးတျငး ခိုလြဵဳစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့က
စခနး့တျငး လာေရာကးခိုလြဵဳသူမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို တငး်ပေၾကာငး့
ေ်ပာၾကာ့ပါသညး၈ သို႓ေသားလညး့ ဤစာတမး့ဆိုငးရာ အဓိက သတငး့ေပ့မ္ာ့က ဤသို႓ေသာ
ကာမႏြငးံ

လိငးကျဲ်ပာ့မြဳေပ၍တျငး

အခ္ကးအလကးကို
ချငးံ်ပဳခ္ကးကို

အေ်ခခဵေသာ

ေဝမြ္ႏိုငးသညးကို။

ရယူ်ခငး့အဆငးံဆငံက
း ို။

အၾကမး့ဖကးမြဳႏြငစ
းံ ပးလ္ဥး့၊

လျတးေ်မာကးလာသူ၌
ရြငး့လငး့စျာ

လြိ္ဳဝြကး

မညးသညးံ
မြဳဆိုငးရာ

သတးမြတးနာ့လညးမြဳမရြိေၾကာငး့

တငး်ပလာပါသညး၈ ထိုအ်ပငး ဤစာတမး့ဆိုငးရာ အဓိကသတငး့ေပ့မ္ာ့က မယးလ
ံ မလျမး့၉
ဤအမြဳမ္ိဳ့ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး အချငအ
းံ ေရ့နညး့ပါ့ေၾကာငး့ႏြငးံ လျတးေ်မာကးလာသူ၌
အမြဳကို

ကိုငးတျယးႏိုငးသူႏြငးံ နညး့လမး့နညး့ပါ့မြဳေၾကာငးံ ။၇

တိုငး့ၾကာ့်ခငး့ႏြငးံ

အကူအညီလိုသူမ္ာ့ကို

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သို႓

အညႊနး့်ပဳ်ခငး့မ္ာ့အတျကး

ရြိေၾကာငး့ တငး်ပလာပါသညး၈
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အခကးအခဲမ္ာ့

ကယးဆယးခဵရသူ၌

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

သတးမြတးထာ့ေသာ

လြိ္ဳ႔ဝြကး်ခငး့ဆိုငးရာ

စာရျကးကို်ဖညးၿံ ပီ့

ထိေရာကးေသာ နညး့လမး့်ဖစးပါသညး၈
။ႏြငးံပတးသကးသညးံ

ခိုလြဵဳသူက

လုပးထဵု့လုပးနညး့တျငး

လကးမြတးေရ့ထို့ချငးံ်ပဳစနစးသညး

ဘနး့မိုငးနာ့ဆျယတ
း ျငး

ဝနးေဆာငးမြဳတစးခုခ္ငး့စီအတျကး

လျတးေ်မာကးလာသူသညး

သေဘာတူလကးမြတးေရ့ထို့

ေစေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရသညး၈ ဒုက၏သညးစခနး့ရြိ ကယးဆယးစခနး့မ္ာ့တျငး လျတးေ်မာကးလာသူ
တစးဦ့စီ၌ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေသာံခတးသိမး့ဆညး့ေၾကာငး့လညး့ ေတျ႔ရပါသညး၈
(ဿ) လူနညး့စုအတျကး ခိုလြဵဳရနးအခကးအခဲ
ဒုက၏သညးစခနး့ ေ်ခာကးခုလဵု့တျငး မတူကျဲ်ပာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သူဦ့ေရ တို့ပျာ့လာေသားလညး့
ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့

အဖျဲ႔အစညး့(KWO)ကသာလြ္ငး ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ ဖျငလ
းံ ြစးထာ့

ေၾကာငး့ေတျ႔ရြိရပါသညး၈ ကယးဆယးေရ့စခနး့ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ သုေတသနအတျကး အဓိက
သတငး့ေပ့မ္ာ့၌ အေ်ပာအရ ကရငးမဟုတးေသာ အ်ခာ့ေသာ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့သညး
ထိုဖျငလ
းံ ြစးထာ့ေသာ ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့တျငး ေနထိုငရ
း နး အခကးအခဲရြိေၾကာငး့ ၾကာ့သိ
ရသညး၈ ။တို႓အဆိုအရ ထိုစခနး့မ္ာ့သညး မူဆလငး (ထျကးေ်ပ့တိမးေရြာငး) လျတးေ်မာကး
လာသူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးကို ်ဖညးဆ
ံ ညး့မေပ့ႏိုငးေၾကာငး့ ေတျ႔ရသညး၈ မူဆလငးမ္ာ့၌
စာ့ေရ့ႏြငးံ ဓေလံထဵု့တမး့မ္ာ့ ကနး႓သတးခ္ကး ရြိေနသာေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ။တို႓သညး
အထူ့သ်ဖငး႓ မယးလစခနး့တျငး မူဆလငး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အတျကး သီ့သနး႓ကယးဆယးေရ့
စခနး့မ္ာ့ လိုအပးေနေၾကာငး့ ေဖ၍ထုတးခပ
ဲံ ါသညး၈
စဵနမူနာေကာငး့တစးခအ
ု ်ဖစး အုနး့်ဖနးစခနး့တျငး ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႔ (KWO) ပဵံပို့မြဳ်ဖငးံ
မူဆလငး အမ္ိဳ့သမီ့အသငး့က မူဆလငးမ္ာ့အတျကး သငးံေလ္ားေသာ ကယးဆယးေရ့စခနး့
တစးခုကို

ဖျငးံလြစးထာ့ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈

KWOကယးဆယးေရ့

စခနး့၌

အုပးခ္ဳပးမြဳ

နညး့စနစးမ္ာ့ကို အေ်ခခဵလ္ကး ဖျငထ
းံ ာ့ေၾကာငး့သိရသညး၈ ။တို႓၌မျမး့မဵ ်ပငးဆငးမြဳတျငး
ထိုမူဆလငးထု၌

ဧညးံသညးေတျ႔ဆဵုမြဳကို

လိုကးေလ္ာညီေထျ

စညး့ကမး့ခ္ထာ့်ခငး့ႏြငးံ

ဟာလာအသာ့ စီမဵေပ့်ခငး့တို႓်ဖစးသညး၈
(၀) ထျကးေ်ပ့တိမး့ေရြာငးရနးနညး့လမး့ အကနး႓အသတးရြိေန်ခငး့
ကယးဆယးေရ့စခနး့ ဝနးထမး့မ္ာ့၌အဆိုအရ အခ္ိဳ႔ေသာ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး လဵုၿခဵဳမြဳႏြငးံ
စပးလ္ဥး့၊ အေရ့တႀကီ့လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ရြိေသားလညး့ ။တို႓အတျကး ၾကာ့ခဵေရႊ႔ေ်ပာငး့ရနး
ေနရာႏြငးံ

အ်ခာ့ေသာလဵုၿခဵဳသညးံေနရာကို

ေ်ပာငး့ေရႊ႔ရနးေနရာႏြငးံ

မလဵုေလာကး

ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ ထိုေၾကာငးံ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့သညး ကယးဆယးေရ့စခနး့တျငး တရာ့ဝငး
သတးမြတးထာ့သညးအ
ံ ခ္ိနးထကး
အေၾကာငး့မြာ

စခနး့မြ

ရကးေပါငး့မ္ာ့စျာ

ခိုလြဵဳသူတို႓ကို

ေနထိုငးရေၾကာငး့

အ်ခာ့စခနး့သို႓

သိရြိရသညး၈

ေ်ပာငး့ေရႊ႔ချငးံ်ပဳခ္ကးရရနး

အုပးခ္ဳပးေရ့ဆိုငးရာ ခကးခဲၾကနး႔ၾကာမြဳမ္ာ့ေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ကရငးနီစခနး့
မ္ာ့တျငး ။တို႓၌ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို ေ်ပာငး့ေရႊ႔ခဲသ
ံ ညး၈ အေၾကာငး့မြာ ကရငးနီစခနး့တျငး
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ကယးဆယးေရ့စခနး့ႏြစးခုသာရြိၿပီ့
ေ်ပာငး့ေရႊ႔လြ္ငးပငး

တစးခုႏြငတ
းံ စးခု

လျတးေ်မာကးလာသူသညး

မလြမး့မကမး့တျငး
လဵုၿခဵဳစိတးခ္မြဳ

ရြိေနသ်ဖငးံ

မရြိ်ခငး့ေၾကာငး။
ံ ၇

ကရငးစခနး့သို႓ မသျာ့လိုေသာေၾကာငးံ။ ်ဖစးသညး၈ အမြနးအာ့်ဖငးံ လျတးေ်မာကးလာသူ
မ္ာ့ကို

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနရာခ္ထာ့ရ်ခငး့သညး

။တို႓အာ့

နညး့်ဗဴဟာၿဖစးသညး၈

အေၾကာငး့မြာ

လူမြဳအဖျဲ႔အစညး့တျငး

်ပနးေနရနးမသငးံေသာေၾကာငးံ

တရာ့ဝငးမြတးပဵုတငးထာ့ေသာ
်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ႏိုငးၿပီ့

ကာကျယးေစာငး႓ေရြာကးရနး

လျတးေ်မာကးလာသူသညး

လဵုၿခဵဳစိတးခ္စျာႏြငးံ

်ဖစးသညး၈

ဒုက၏သညးမ္ာ့ကိုသာလြ္ငး

မညးသို႓ပငးဆိုေစ

ဥပေဒ

တရာ့ဝငးမြတးပဵုတငးရေရ့သညးလညး့

ေဘာငးအတျငး့

အခ္ိဳ႔ဒုက၏သညးစခနး့

မ္ာ့တျငး ၾကနးၾ႓ ကာေနတတးသညး၈
ခိုလြဵဳရာစခနး့မြ
လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငးံ

ဝနးထမး့မ္ာ့၌

ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနရာခ္ထာ့ခဵရ်ခငး့ေၾကာငး႓။၇

စခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ေၾကာငး။၇

ဝနးထမး့မ္ာ့ကို

အစဥးသ်ဖငးံ

အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့်ခငး့ႏြငးံ

ခိုလဵြဳစခနး့တျငး့

သငးတနး့ေပ့ရေလံရြိသညး၈

ပတးသကး၊ ေ်ဖရြငး့ရနး

ဖျငးံလြစး်ခငး့ဆိုငးရာ

ၫႊနးၾကာ့ခ္ကး(guideline)ကို

ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးတျငး

စခနး့တျငခ
း ိုလြဵဳႏိုငးရနး

ခိုလြဵဳစခနး့တျငး
ဤသို႓ေသာ

ရႏိုငးေသာ

အဆငးမ
ံ ္ာ့ကို

အဆငးံဆငံးဖျဲ႔စညး့ႏိုငးၿပီ့၇
မ္ာ့၇

အ်ခာ့ေသာ

စညး့ကမး့ႏြငးံ

အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ကာ

ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့တျငး

အဓိကနညး့စနစးမြာ

ဝနးထမး့

ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့

ေဖားထုတးဖနးတီ့ရနး်ဖစးသညး၈

လိုအပးေသာအခ္ကးအလကး

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ကို

။ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့အတျကး

သကးဆိုငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

။

အေ်ခအေနႏြငးံ

အတိအလငး့ေဖ၍်ပရမညး်ဖစးသညး၈

အေသအခ္ာေဖ၍်ပထာ့ေသား

လုပးထဵု့လုပးနညး့အဆငးံဆငးက
ံ ို

စခနး့၌

ခိုလြဵဳစခနး့မ္ာ့ကို

စနစးတက္

အုပးခ္ဳပးမြဳဆိုငးရာစညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့
ဆကးဆဵရာတျငး

ခ္မြတးႏိုငးၿပီ့၇

လိုကးနာရမညးံ

ဤလုပးငနး့ႏြငပ
းံ တးသကး၊

လုပးကိုငးႏိုငးမညးံ သူမ္ာ့အတျကး အၫႊနး့်ဖစးႏိုငးသညး၈
( ၁ ) အက္ိဳ့ဆိုငးရာမ္ာ့အၾကာ့ဆကးသျယးမႏ
ႈ ြငည
းံ ႇႏ
ိ ႈိငး့ေဆာငးရျကးမႈ
လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မႈကို အေ်ခခဵေသာ အၾကမး့ဖကးမက
ႈ တ
ို ုနး႓်ပနးရာတျငး ကရငးဒုက၏သညး
စခနး့အတျငး့၉ အုပးခ္ဳပးသူမ္ာ့အၾကာ့ အခ္ငး့ပျာ့စရာ အေၾကာငး့မ္ာ့ရြိပါသညး၈ ထိုေၾကာငးံ
သကးဆိုငးရာ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး

အတာ့အဆီ့မ္ာ့ရြိေနေသာေၾကာငးံ
ၫႊနး့ဆိုမြဳစနစးသညး

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး

ေကာငး့သငးသ
ံ ေလာကး

လိငးချဲ်ခာ့မႈကိုအေ်ခခဵေသာ
အကူအညီ

တငး့မာမြဳမ္ာ့ရြိၿပီ့

လိုအပးေသာအကူအညီရရနး

မေကာငး့ေသာေၾကာငးံ

အၾကမး့ဖကးမဆ
ႈ ိုငးရာ

မညးကသ
ဲံ ရ
ို႓ ႏိုငးေၾကာငး့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ရာတျငး

ခိုလြဵဳစခနး့သို႓

လိငးမႈကိစၥႏြငးံ

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး
မညးကသ
ဲံ ို႓

ဝနးေဆာငးမြဳ

ၫႊနး့ရမညးကို။

သိမြဳအာ့နညး့ေနသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့အဆငးံတျငး စခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ လဵုၿခဵဳေရ့တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇ UNHCR ႏြငးံ
လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မႈကိုအေ်ခခဵေသာ

အၾကမး့ဖကးမဆ
ႈ ိုငးရာ
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ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေသာ

ဝနးထမး့ႏြငးံ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့တျငး

ဆကးသျယးေရ့ႏြငးံ

ပူေပါငး့ေဆာငးရက
ျ းမြဳကို

ပိုမို်မႇငတ
းံ ငးရနး လိုအပးေနပါသညး၈ အဓိကက္ေသာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့(Key actors) မ္ာ့အၾကာ့
ဆကးသျယးမြဳႏြငးံ

ယဵုၾကညးမြဳေလ္ာံပါ့လာၾကသညးႏြငအ
းံ မြ္

လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့
အၾကမး့ဖကးမႈ

အတျကးအက္ိဳ့ရြိမညးံ

တုနး႓်ပနးမြဳႏြငးံ

ခိုလြဵဳစခနး့တျငး

ေနထိုငးသႏ
ူ ြငးံ

လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံလိငးချဲ်ခာ့မႈကို

အေ်ခခဵေသာ

အၫႊနး့်ပဳမြဳ(referral)အတျကး

အတာ့အဆီ့်ဖစးကာ

လိုအပးေသာ အခ္ကးအလကးေဝမြ္မႈႏြငးံ လုပးငနး့ေဆာငးတာတို့တကးမႈကို ဟနး႓တာ့သညး၈
ဥပမာ၈ ၈ ဘနး့မယးနာ့ဆျယး ဒုက၏သညးစခနး့တျငး အထကးပါ လိုအပးခ္ကးရြိေနေၾကာငး့
အဓိကသတငး့ေပ့မ္ာ့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူမ္ာ့က

ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငး
မ္ာ့အၾကာ့

(section

ဆကးသျယးေရ့

leader)ႏြငးံ

ေ်ပာပါသညး၈

ခိုလြဵဳစခနး့တျငး

ညိႇႏြိဳငး့ေဆာငးရျကးမြဳ

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူ

တို့်မငးရ
ံ နးလိုသညး၈မယးလ
ံ မလျမး

ဒုက၏သညးစခနး့တျငမ
း ူ လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မႈအေ်ခခဵေသာ အၾကမး့ဖကးမြဳႏြငးံ စပးလ္ဥး့၊
အဓိကလုပးေဆာငးသူမ္ာ့အၾကာ့
အေကာငး့ဆဵု့တို့တကးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေစဖို႓

ဆကးဆဵေရ့တငး့မာမြဳေၾကာငးံ
လိအ
ု ပးသညးံ

referral

။တို႓၌အလုပးကို

အၫႊနး့်ပဳသညးံ

စနစးကို

အဟနး႓အတာ့်ပဳသညးံအ်ပငး ဝနးေဆာငးမႈေပ့သူမ္ာ့၌ တာဝနးကိုကျဲ်ပာ့ေအာငး သတးမတ
ြ မ
း ြဳ
လညး့အာ့နညး့ေနပါသညး၈
သကးဆိုငးသူမ္ာ့ အဆိုတငးသျငး့ထာ့သညးမြာ ကရငးစခနး့မ္ာ့တျငး လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မႈကို
အေ်ခခဵေသာ

အၾကမး့ဖကးမႈ

ဆကးစပးလုပးကိုငးရမညးံ

တုနး႓်ပနးမြဳဆိုငးရာ

စနစးအဆငးံဆငးက
ံ ို

အဖျဲ႔အစညး့အသီ့သီ့အၾကာ့

ေဖ၍ထုတးရနး။၇

ခိုလြဵဳစခနး့ဝနးထမး့

ဒုက၏သညးစခနး့ ဦ့ေဆာငးသူမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူမ္ာ့အၾကာ့ ကျနးယကးတစးခက
ု ို
ဖျဲ႔စညး့ကာ ခိုလြဵဳစခနး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အလုပးလုပးရနးလိုအပးသညံး
်ပဳ်ပငးမြဳမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့သငးသ
ံ ညးဟု အဆိုတငးသျငး့ထာ့ပါသညး၈
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးလာသူမ္ာ့

ရငးဆိုငးရေသာအခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးလာသူမ္ာ့အၾကာ့

ရငးဆင
ို းေနရေသာ

ေ်ဖရြငး့ရနးနညး့စနစးမ္ာ့

အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ

။တို႓အာ့

ေ်ဖရြငး့ရနးနညး့စနစးမ္ာ့ကို ေအာကးတျငးေဖ၍်ပသညးအ
ံ တိုငး့ ေတျ႔ရြိရပါသညး၈
(ှ) အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ တရာ့ဝငးရပးတညးမြဳအတျကး စို့ရိမးရ်ခငး့
်မနးမာစီဘီအိုဝနးထမး့မ္ာ့၌ ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ ။တို႓အတျကးအႀကီ့မာ့ဆဵု့ အခကးအခဲမြာ
။တို႓အဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ အေထာကးအထာ့လကးမြတး မရြိ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး၈
ဝနးထမး့မ္ာ့ကိုယးတိုငး

အေထာကးအထာ့

လကးမြတးမရြိသညးၾံ ကာ့က၇

မိမိကသ
ဲံ ို႓ပငး

အေထာကးအထာ့ လကးမြတးမသ
ဲံ ူမ္ာ့ကို ကူညီပဵံပို့ကယးဆယး်ခငး့အာ့်ဖငးံ မိမိတို႓ကိုယးတိုငး
အဖမး့ဆီ့ခဵကာ

်မနးမာႏိုငးငသ
ဵ ို႓

်ပနးပို႓ခဵရေသာအႏၲရယးပိုႀကီ့လာကာ

ေန႓စဥးရမ
ဲ ္ာ့ကိုး

ေၾကာကးရျဵ႔်ခငး့်ဖငးံ အသကးရြငးေနထိုငးေနရပါသညး၈ ထိုေၾကာငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး လဵုၿခဵဳေရ့
ဆိုငးရာအကူအညီလိုလြ္ငးပငး

ရဲကိုတိုငးၾကာ့ရနး
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ဝနးေလ့ေနၾကသညး၈

ထိုေၾကာငးလ
ံ ညး့

ထိုငး့အစို့ရ

အသိအမြတး်ပဳ

ညႇိႏႈိငး့လုပးေဆာငးမႈ

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ႏြငးံ

အာ့နညး့ေန်ခငး့်ဖစးသညး၈

်မနးမာမ္ာ့အၾကာ့လကးတျဲ

ေနာကးဆကးတျဲအ်ဖစး

တဖနးဒုက၏သညး

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ရနး လိုအပးသညံးေနရာမ္ာ့သို႓ ပို႓ေဆာငးေရ့ ဆို်ခငး့၉လညး့
အာ့နညး့ေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈
(ဿ) ေထာကးပဵံမႈအာ့နညး့်ခငး့ႏြငလိ
းံ ုအပးခ္ကးမ္ာ့်ဖညးဆညး
ံ
့ရနး အာ့နညး့ခ
် ငး့
ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့သညး လိုအပးေသာအေထာကးအပဵမ
ံ ရြသ
ိ ်ဖငးံ
အလုပးလုပးရနးခကးခဲပါသညး၈

ထိုစခနး့

အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး

ဒါ႐ိတ
ု းတာမ္ာ့သညး

စခနး့လညးပတးမြဳအတျကး

အသဵု့စရိတးအတျကးပငး

အစဥးပူပငးေသာက

ေရာကးၾကေၾကာငး့ ေ်ပာပါသညး၈ ်မနးမာစီဘီအိုမြ ဝနးထမး့မ္ာ့၌ အဆိုအရ ဤစခနး့မ္ာ့တျငး
ခိုနာ့သူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးရနး ေနာကးထပးဝနးထမး့မ္ာ့

ခနး႓အပးဖို႓

လိုအပးေၾကာငး့ႏြငးံ ။တို႓၌လစာကိုပငး ထပးေလြ္ာံေသာေၾကာငးံ ။တို႓သညးအခကးအခဲ
မ္ာ့စျာရငးဆိုငးေနရေၾကာငး့တငး်ပလာသညး၈
ဤကဲသ
ံ ို႓ ေငျေၾက့ေထာကးပမ
ဵံ ြဳ မလဵုေလာကး်ခငး့ေၾကာငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ခိုလြဵဳသူမ္ာ့
အတျကး အေရ့တႀကီ့လုပးေပ့သငးံေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကို မလုပးႏိုငး်ဖစးရသညး၈ ဥပမာ၈
အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့မႈအတျကး သငးတနး့ေပ့်ခငး့

ဝနးေဆာငးမႈအတျကး ေပ့ႏိုငးေသာ

တရာ့ဝငးအေထာကးအထာ့ လကးမြတးအတျကး သငးံေသာ ေနရာမ္ာ့သို႓ ပို႓ေဆာငးရနးပငး
အခကးအခဲရြိေနပါသညး၈
စာ့ေရ့

အခ္ိဳ႔ေသာ

ေသာကးေရ့ႏြငးံ

အိပဆ
း ိုကး၊

ေဆ့ဖို့ဝါ့ခအတျကး

ေႂကျ့ေမျ့်ပဳစုရေၾကာငး့

အစာ့အေသာကး

စီဘီအိုခိုလြဵဳရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့သညး

မလဵုေလာကးသညးအ
ံ ခါမ္ာ့တျငး

ေ်ပာပါသညး၈

မဖူလသ
ဵု ညးအ
ံ ်ပငး

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့
မိမိတို႓

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကလညး့ မိမိတို႓အတျကး

အ်ခာ့အစိတးပိုငး့ႏြငးံ

လူမႈေရ့အပိုငး့ဆိုငးရာ

ပဵပ
ံ ို့မႈမ္ာ့လညး့မရေၾကာငး့ တငး်ပလာပါသညး၈
ထိုေၾကာငးံ

ဝနးထမး့မ္ာ့က

အဖို့အခနညး့၊

ထိေရာကးေသာ

စိတးပိုငး့ႏြငလ
းံ ူမႈေရ့ရာ

ပဵပ
ံ ို့မႈအခ္ိဳ႔ကို ေဖ၍်ပႏိုငးခပ
ဲံ ါသညး၈ ဥပမာ၈ အခ္ငး့ခ္ငး့ ပဵံပို့ေသာအဖျဲ႔မ္ာ့ဖျဲ႔စညး့်ခငး့ ႏြစးရြညး
ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို

သငးတနး့ပို႓ခ္်ခငး့်ဖငးံ

။တို႓က

အသစးေရာကးလာေသာ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို

ႏြစးသိမအ
းံ ာ့ေပ့စကာ့ေ်ပာႏိုငး်ခငး့ ေရာဂႏြငးံတရာ့ထိုငး်ခငး့၇ လကးမႈပညာ်ဖငးံ စိတးကုစာ့်ခငး့
ႏြငးံအ်ခာ့ေသာအပနး့ေ်ဖ
အၾကာ့တျငးလညး့

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးသညး၈
ဝနးေဆာငးမႈအဆငးံဆငးအ
ံ တျကး

အနးဂ္ီအိုႏြငးံ

စီဘီအိုမ္ာ့

ကျနးယကးမ္ာ့ဖျဲ႔်ခငး့အာ့်ဖငးံ

ခိုလႈဵသူမ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ပိုမိုေကာငး့မျနးစျာ ်ဖညးံဆညး့ႏိုငးမညးဟု ဝနးထမး့မ္ာ့က
တငး်ပပါသညး၈
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(၀) ထိုငး့အစို့ရ အသိအမြတပဳ
း် ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကိရယူ
ု
်ခငး့
ေဆျ့ေႏျ့ပျဲပါဝငးသူမ္ာ့က

ထိုငး့အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ

်မနးမာေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အၾကာ့

ေယဘူယ္ ကျဲၿပာ့မႈမ္ာ့ကို တငး်ပၿပီ့ အဟနး႓အတာ့မ္ာ့ ႏြစးဖကးစလဵု့တျငး ရြိေနသညးဟု
မြတးဆိုပါသညး၈ ်မနးမာေရႊ ႓ေ်ပာငး့ ေနထိုငသ
း ူမ္ာ့သညး ခ္ိနး့ေ်ခာကးခဵရမြဳ ထိုငး့ဝနးထမး့မ္ာ့၌
ချဲၿခာ့ဆကးဆဵမႈကို ႀကဵဳေတျ႔ရ၊။
ေၾကာငး။
ံ ၇

အဖမး့ခဵရ၊

ႀကဵဳေတျ႔ရမညးကိုစို့ရိမး၊။ ဘာသာစကာ့ကျဲ်ပာ့မႈ

်မနးမာႏိုငးငဵကို်ပနးပို႓မြာကို

ေၾကာကး၊။၇

ထိုငး့အစို့ရႏြငးံ

ထိုငး့အနးဂ္ီအိုမ္ာ့မြ ဝနးေဆာငးမႈရယူရနး ေၾကာကးရႊဵေသာ အဟန႓းအတာ့မ္ာ့ရြိေနပါသညး၈
တဖကးတျငးလညး့ ထိုငး့အစို့ရႏြငးံ အနးဂ္ီအိုမ္ာ့သညးလညး့ ်မနးမာေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့၌
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို
လာသူမ္ာ့ကို

ရြငး့လငး့စျာမသိ၊။၇

ပဵံပို့်ခငး့ေၾကာငးံ

အေထာကးအထာ့

လကးမြတးမဲံေရႊ႔ေ်ပာငး့

ဥပေဒႏြငၿးံ ငိစျမး့ႏိုငးသညးံအႏၱရာယးေၾကာငးံ

။တိ႓၌
ု

ဝငးေငျပပ
ဵံ ို့မႈနညး့ပါ့၊။ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ရြိေနပါသညး၈
ခိုနာ့ရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့၌
ဝနးေဆာငးမႈအတျကး
ထိုငး့ရဲမ္ာ့၌

ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ

။တို႓သညး

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို

လိုကးလဵပို႓ေဆာငးေသာအခါမ္ာ့တျငး

ချဲၿခာ့ဆကးဆဵမႈကိုခဵရေၾကာငး့၇

လိုအပးေသာ

ထိုငး့ေဆ့႐ဵုဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမႈေႏြာငးံေႏြ့ၿပီ့

ေစားကာ့ေသာ

ေ်ပာဆိုဆကးဆဵမႈကိုပါ ခဵရေၾကာငး့ ေ်ပာ်ပပါသညး၈ အလုပးသမာ့ေရ့ရာေပ၍လစီႏြငးံ ကုနးက္
စရိတး အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့ေသာေၾကာငးံ ခိုနာ့ရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ခိုနာ့သူမ္ာ့အတျကး
တနးဖို့နညး့ေဆ့ကုသမႈကို

ခဵယူႏိုငးရနးအတျကး

လိုအပးေသာတရာ့ဝငး

အသိအမြတး်ပဳ

လကးမြတးမ္ာ့ ရႏိုငးရနးကူညီပပ
ဵံ ို့မႈအတျကး အခကးအခဲႏြငးံ ေႏြာငးံေႏြ့မႈမ္ာ့ႀကဵဳေတျ႔ရပါသညး၈
ထိုသို႓ေသာ

ဝနးေဆာငးမႈရယူရနးအတျကး

အဟနးအတာ့မ္ာ့ကို

ေက္ား်ဖတးရနးနညး့လမး့

အခ္ိဳ႔မြာ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ဥပေဒေရ့ရာ ဝနးေဆာငးမႈလိုအပးေနသူမ္ာ့ကို လိုအပးသညး႐
ံ ဵု့ႏြငးံ
ေဆ့႐ဵသ
ု ို႓သျာ့ႏိုငးရနး လဵုၿခဵဳစျာ ပို႓ႀကိဳေပ့်ခငး့၇ ထိုငး့စကာ့တတးသူတစးေယာကးအာ့ လိုကးပါ
ေစ်ခငး့တို႓်ဖစးသညး၈

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး

ေဆ့ကုသစရိတးေလ္ာံနညး့ေအာငး

ညႇိႏႈိငး့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ တရာ့ဝငးလကးမြတးရရြိေအာငး အဆငးံဆငးံကူညီ်ခငး့တို႓လညး့ ပါဝငးသညး၈
ထိုသို႓

ထိုငး့အစို့ရ

်မနးမာစကာ့ႏြငးံ

အသိအမြတး်ပဳဝနးေဆာငးမႈရယူႏိုငးရနး

ထိုငး့စကာ့ေ်ပာ

ထိုငး့ေဆ့႐ဵသ
ု ို႓။၇
ရပးကျကးတျငး့၉လညး့

တရာ့႐ဵု့သို႓။၇

ဝနးထမး့ႏြစးမ္ိဳ့လဵု့ထာ့ရြိၿပီ့
လိုအပးသလို

်မနးမာစီဘီအမ
ို ္ာ့ႏြငးံ

ညႇိႏႈိငး့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့

တစးဦ့စီကို

ပို႓ေဆာငးကူညီေဆာငးရျကးမႈရြိရမညး၈

ထိုငး့အစို့ရပိုငး

်မႇငးံတငးမညးံ

ခိုလဵြဳရာစခနး့မ္ာ့တျငး

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အၾကာ့

လိငးကိစႏ
ၥ ြငလ
းံ ိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈကို

အေ်ခ်ပဳေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ဆိုငးရာ ၫႊနး့ဆိုႏိုငးမညးံ ကျနးယကးမ္ာ့ကို ဖျဲ႔စညး့ရမညး
်ဖစးသညး၈
(၁) ဝငးေငျဖနးတီ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့နညး့ပါ့်
ခငး့
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ေရႊ႔ေ်ပာငး့ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို

ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ရာတျငး

အာ့လဵု့၌

အဓိကအခကးအခဲမြာ

အလုပးလုပး၊ ဝငးေငျရြာႏိုငးေသာ အချငးံအေရ့မရြိ်ခငး့်ဖစးသညး၈ အခ္ိဳ႔ေသာ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့၌
အဆိအ
ု ရ

ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့၌

အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့မႈအတျကး

ဝငးေငျဖနးတီ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သညး
ခိုလြဵဳသူမ္ာ့သညး
မ္ာ့သညး

ထိေရာကးမအ
ႈ လျနးနညး့သညး၈

အပးခ္ဳပးႏြငယ
းံ က၎နး့ယကးသညးံ

အလျနးအေရ့ႀကီ့ေၾကာငး့ႏြငးံ

သငးတနး့မ္ာ့ႏြငးံ
ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ

အသကးေမျ့ဝမး့ေၾကာငး့မႈသငးတနး့

။တို႓သညး

စာ့ေသာကးလုပးကိုငးႏိုငးရနး

အရညးအခ္ငး့တစးခု်ဖစးသညးံအ်ပငး စိတးပိုငး့ဆိုငရ
း ာ ကုထဵု့မႈအေန်ဖငးလ
ံ ညး့ အက္ိဳ့ရြိေသာ
ေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
အက္ိဳ့ရြိေသာေ်ဖရြငး့နညး့မြာ ခိုလြဵဳရာစခနး့တျငး့၉ ဝငးေငျဖနးတီ့ေရ့လုပးငနး့ လုပးကိုငးချငးံ
်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး

ရဲကိုမေၾကာကးရဘဲ

အလုပးရြငး၌အႏိုငးက္ငးမ
ံ ႈကိုမခဵရဘဲ

ဝငးေငျရရနး ဖနးတီ့ေပ့ရာေရာကးသညး၈ အခ္ိဳေသာ ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့သညးလညး့ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့
လဵုၿခဵဳစျာအလုပးလုပးႏိုငးမညးံ လုပးငနး့ေနရာမ္ာ့ကို ၫႊနးေပ့ႏိုငးသညး၈
လ္စးလ္ဳရြဳခဵရေသာတရာခဵမ္ာ့ကိုအကာအကျယးေပ့်ခငး့
လ္စးလြဴရြဳခဵရေသာ

လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့၇

HIV/AIDS

ေရာဂါသညးမ္ာ့

မသနးမစျမး့သူမ္ာ့ႏြငးံ ေယာကၤ္ာ့ (လူႀကီ့ႏြငက
းံ ေလ့လူငယးမ္ာ့)အတျကး ခိုလြဵဳရနးဝနးေဆာငးမႈ
အလျနးနညး့ပါ့ပါသညး၈

လူအချငအ
းံ ေရ့စငးတာသညး

ေအာကးပါလူစတ
ု စးခုစီအတျကး

ဝနးေဆာငးရနး အခကးအခဲမ္ာ့ႏြငးံ ေ်ဖရြငး့ရနးနညး့လမး့မ္ာ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့ ေလံလာ
ေတျ႔ရြိပါသညး၈
(ှ) လိငးတူ လိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့
လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သူမ္ာ့ကို
ကဲံရဲ႔်ခငး့

လကးခဵမႈမရြိ်ခငး့

်မနးမာဒုက၏သညးႏြငးံ

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အၾကာ့တျငး

အလျနးႀကီ့မာ့ပါသညး၈

အဓမၼ

အၾကမး့ဖကးခဵရမႈမ္ာ့မြ

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး လာသူမ္ာ့အတျကးပငးလြ္ငး ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး့၉ အထူ့သ်ဖငးံ
ဝနးေဆာငးမႈအတျကး အဟနး႓အတာ့မ္ာ့ရြိေနပါသညး၈ ဒုက၏သညးစခနး့တျငး့ရြိ ခိုလြဵဳရာစခနး့၉
လိငးတ/ူ လိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့ရြိသညးကို
ခိုနာရာစခနး့တျငး့

လကးမခဵ်ငငး့ဆိုၾကသညး၈

လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့ကို

တခ္ိဳ႔ကမူ

လကးမခဵဟုအတိအလငး့

။တို႓၌
ေ်ပာၾကာ့

သညး၈ ကျငး့ဆငး့ေလံလာသညးံေနရာမ္ာ့တျငး လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့၌ လိုအပးခ္ကး
မ္ာ့ကို ်ဖညးဆ
ံ ညး့ႏိုငးမညးံ ခိုနာ့ရာစခနး့ လဵု့ဝမရြိပါ၈ သိ႓ေ
ု သား မယးလစခနး့တျငး့ရြိ သကးတနး႓
(Rainbow)ေခ၍

လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့

အချငးံအေရ့ဆိုငးရာအဖျဲ႔က

အဓမၼ်ပဳ

အၾကမး့ဖကးခဵရမြဳမြ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာေသာ လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့အတျကး
ခိုနာ့ရာစခနး့ႏြစခ
း ု တညးေဆာကးႏိုငးရနး အေရ့ဆိုလ္ကးရြိပါသညး၈ ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့
ထိုလိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့အေပ၍ အဓမၼ်ပဳ အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ တို့ပျာ့လာေသာေၾကာငးံ
်ဖစးသညး၈ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး

ခိုနာ့ရာစခနး့မြ
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ဝနးထမး့မ္ာ့သညး

ထျကးေ်ပ့

လျတးေ်မာကးလာေသာ လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့ကို ခ္ငး့မိုငးရြိ လိငးတူလိငးေ်ပာငး့ဆိုငးရာ
အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သို႓။၇ မဲေဆာကးရြိကူညီသူတစးခ္ငး့စီသ။
ို႓
ၫႊနး့ဆိလ
ု ႊဲေ်ပာငး့ၿပီ့ ။တို႓၌
ရြိရငး့စျဲ (ခိုနာ့ရာစခနး့)မ္ာ့၌ လုပးငနး့အတျငး့ ဝနးေဆာငးမႈေပ့ႏိုငးရနး က္ိဳ့ပမး့မႈမရြိေၾကာငး့
ေတျ႔ရသညး၈
(ဿ) HIV / AIDS ေရာဂါသညးမ္ာ့
သုေတသီမ္ာ့က HIV / AIDS ပို့ရြိေသာ ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး ခိုနာ့ရာေနရာ
မရြိေၾကာငး့ ေတျ႔ရသညး၈ အမ္ာ့စုမြာ ဤHIVပို့ရြိသူမ္ာ့အာ့ ပဵပ
ံ ို့ဝနးေဆာငး်ခငး့မရြိ်ခငး့
။တို႓တျငးလိုအပးေသာ
ေ်ပာ်ပၾကသညး၈

အရညးအခ္ငး့ႏြငးံ

အတတးပညာမရြိ်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစးေၾကာငး့

HIVပို့ကူ့ဆကး်ခငး့ႏြငစ
းံ ပးလ္ဥး့၊

ပညာေပ့ဗဟုသုတနညး့၊်ဖစးေစ၇

လႊဲမြာ့၊်ဖစးေစ ခိုနာ့ရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ရပးကျကဝ
း နး့က္ငးရြိသူမ္ာ့သညး ဤေရာဂါႏြငးံ
ပတးသကး၊ အယူသညး့သ်ဖငးံ
်ဖစးေစပါသညး၈

ခိုလြဵဳရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့အဆိုရ

အတျကးလိုအပးေသာ

ေအ-အာ-ဗီေဆ့မ္ာ့ကို

ထျကးသျာ့ၿပီ့ေနာကးတျငး
်ဖစးသညး၈

။တို႓အတျကး ဝနးေဆာငးရာတျငး အဟနး႓အတာ့မ္ာ့
အဓိကအခကးအခဲမြာ
မြနးမြနးရရြိႏိုငး်ခငး့၇

ထိုေဆ့ကိၫ
ု ႊနး့ဆိုသညးအ
ံ တိုငး့

ေရႊ႔ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့၌

သဵု့စျဲမႈရြိမရြိ

သဘာဝရအရ

ထိုသူမ္ာ့

ခိုနာ့ရာစခနး့မြ
မသိရ်ခငး့တို႓

ထိုသူမ္ာ့၌အတညးတက္

ေနထိုငးမႈမရြိ်ခငး့က အေ်ခအေနကိုပိုဆို့ေစသညး၈ သို႓ေသားလညး့ ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့၉မူ
ခိုနာ့ရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့၌

အဆိုအရ

။တို႓သညး

HIV

ပို့ရြိေသာ

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးသူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေၾကာငး့ သိရပါသညး၈ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး
HIV

ပို့ရြိေနေသာ

ထိုသူမ္ာ့အတျကး

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ကို

အစဥးလိုအပးေသာ

ေစာငးံေရြာကးရနး
ေအ-အာ(ရး)-ဗီ

သငးတနး့မ္ာ့တတးခ၊
ဲံ ။၇

ေဆ့ကိုလညး့

ေဆ့ခနး့မ္ာ့မြ

ေပ့မညးဟု အာမခဵေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
မဲေဆာကးတျငး HIV ပို့ရြိေသာ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး ခိုလြဵဳရာစခနး့ႏြစခ
း ုရြိေၾကာငး့ သုေတသီ
မ္ာ့ေတျ႔ရြိခပ
ဲံ ါသညး၈

မဲေဆာကးတဝိုကး၉

HIVပို့ရြိသူမ္ာ့ကို

ဝနးေဆာငးမႈေပ့ႏိုငးရနး

နညးလမး့မ္ာ့မြာ HIV/AIDS ရြိသူမ္ာ့အတျကး ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ဖျငးံလြစး်ခငး့၇ စခနး့တျငး့
ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ သကးေတာငးသ
ံ ကးသာ ေနထိုငးႏိုငးရနး စီစဥးေပ့်ခငး့၇ HIV ပို့ရြိသူမ္ာ့အတျကး
ခိုလြဵဳစခနး့်ဖစးေၾကာငး့ ပတးဝနး့က္ငးကိုအသိမေပ့ လြ္ဳိဝြကး်ခငး့်ဖငးံ ပတးဝနး့က္ငးမြလူမ္ာ့၌
ကဲရ
ံ ဲ ႓ပစးပယးမႈမြ ေရြာငးက္ဥး်ခငး့ႏြငးံ ထိုသူမ္ာ့အတျကး ေရရြညခ
း ိုနာ့ချငးံႏြငးံ ေအ-အာ(ရး)-ဗီ
ေဆ့မြနးမြနးရႏိုငးရနး အာမခဵ်ခငး့တို႓ ်ဖစးသညး၈

(၀) မသနးမစျမး့သူမ္ာ့
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လိးငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵသူမ္ာ့ကို အေ်ခ်ပဳေသာ အၾကမး့ဖကးမႈမြ ထျကးေ်ပ့လျတး
ေ်မာကးလာသူအၾကာ့ မသနးမစျမး့သူမ္ာ့ကို ခိုလြဵဳရာစခနး့အာ့လဵု့က လကးခဵဝနးေဆာငးမႈ
ေပ့ေၾကာငး့ေ်ပာပါသညး၈ သို႓ရာတျငး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ႔ယျငး့သူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမႈမေပ့
ႏိုငးေၾကာငး့ေ်ပာပါသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ထိုသူမ္ာ့အာ့ ဝနးေဆာငးမႈေပ့ရနး အရညးအခ္ငး့
မရြိသ်ဖငးံ လိုအပးသညးမ္ာ့ကို ်ဖညးဆ
ံ ညး့ႏိုငးစျမး့ မရြိ၊်ဖစးသညး၈ သို႓ေသား စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ
အေတားအသငးံ

ခ္ိဳ႔ယျငး့ေနေသာ

ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေသာ

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူ

ဒုက၏သညးစခနး့တျငး့မြ။

ခိုနာ့ရာစခနး့မြ။

ဝနးထမး့မ္ာ့သညး

အခ္ိဳ႔ကို

ေရႊ႔ေ်ပာငး့လာသူမ္ာ့အတျကး

အခကးအခဲမ္ာ့စျာ

ရငးဆိုငးၾကရသညး၈

ခိုနာ့ရာစခနး့တျငး့ရြိ အ်ခာ့သူမ္ာ့အာ့လဵု့၌ လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး။ ဤသို႓ ေရာကးရြိလာေသာ
ခိုလြဵဳသူမ္ာ့၌

ကိုယးေရ့ရာဇဝငးကို

လမး့ၫႊနးပို႓ေဆာငးသညးံ
ထိုအခကးအခဲကို

လိုအပးသေလာကး

မသိရြိရ၊။၇

ေနရာမရြိသေလာကး်ဖစးသညး၈

ေက္ားလႊာ့ႏိုငးရနး

ထိုသို႓

ထိုသူတို႓အာ့

စီ-ဘီ-အိုတစးခုသညး

စိတးပိုငး့ဆိုငးရာခ္ိဳ႔ယျငး့သူမ္ာ့ကို

ခိုလြဵဳရာ

စခနး့တျငး ထာ့ရြိလိုလြ္ငး အေဖားတစးေယာကး ေခ၍လာခိုငး့်ခငး့်ဖစးသညး၈ ခိုလြဵဳရာစခနး့တျငး
ထိုသူအာ့ တစးဦ့ခ္ငး့ေစာငးံေရြာကးၾကပးမတးရနး လူအငးအာ့မရြိေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈
(၁) ေယာကၤ္ာ့ (လူႀကီ့ ႏြငးံ လူပ္ိဳ အရျယးမ္ာ့)
ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အနကး ေယာကၤ္ာ့၇ လူႀကီ့ႏြငးံ လူပ္ိဳအရျယးမ္ာ့အတျကး ခိုလြဵဳရာ
စခနး့ဝနးထမး့မႈ

အလျနးနညး့ပါ့ပါသညး၈

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ

ဖျငလ
းံ ြစးထာ့လ္ကး

သုေတသီမ္ာ့သညး
လိငးကိစၥ၉

ေရႊ႔႓ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့

အဓမၼမႈ်ပဳခဵရသူမ္ာ့ႏြငးံ

အလုပးရြငးမြ

ႏိုငးထကးစီ့နငး့မႈခဵရေသာ ေယာကၤ္ာ့မ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမႈေပ့ေသာ ခိုနာ့ရာစခနး့ႏြစးခုသာ
ေတျ႔ရြိခပ
ဲံ ါသညး၈

ဝနးထမး့မ္ာ့၌အဆိုမြာ

ေယာကၤ္ာ့မ္ာ့သညး

။တို႓၌အ်ဖစးကို

ထိုသို႓

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူ

အမႈဖျငးံတိုငးၾကာ့လြ္ကး

အကူအညီရႏိုငးသညးကို

မသိၾကပါ၈ ဒုကသ
၏ ညးစခနး့မ္ာ့အတျငး့၉မူ ထိုသလ
ို႓ ျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့အတျကး ကရငးနီ
စခနး့မ္ာ့တျငး အသကး(ှဿ)ႏြစးအထကးႏြငးံ ကရငးစခနး့မ္ာ့အတျငး အသကး(ှ၅)ႏြစးအထကး
ေယာကၤ္ာ့ေလ့မ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမမ
ႈ ရြိေၾကာငး့ေတျ႔ရသညး၈ အဘယးေၾကာငးဆ
ံ ိုေသား
လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့ဆကးဆဵမႈကို အေ်ခ်ပဳေသာ အၾကမး့ဖကးမႈသညး အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကိုသာ
က္ဴ့လျနးၿပီ့၇

ေယာကၤ္ာ့ေလ့မ္ာ့သညး

သူတို႓ကိုယးသူတို႓

ခုခဵကာကျယးႏိုငးၾကသညးဟု

်မငးၾကေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈ ထိုေၾကာငးံ လျတးေ်မာကးလာေသာ ေယာကၤ္ာ့မ္ာ့အတျကး
ဒုက၏သညးစခနး့်ပငးပ၉ သီ့်ခာ့ေနထိုငး်ခငး့ပဵုစဵကိုယူ၊ တကိုယးတညး့ ေနထိုငးစရာေနအိမး
အငယးစာ့ပဵုစဵ ခိုနာ့ရာေနရာမ္ာ့ထာ့ရြိ်ခငး့သညး ထိုအရပး ဓေလံထဵု့စဵအရ ေယာကၤ္ာ့ေလ့
မ္ာ့ႏြငးံ လူပ္ိဳအရျယး ေယာကၤ္ာ့ေလ့မ္ာ့အတျကး ပိုမိုသငးံေတားမညး ်ဖစးပါသညး၈

နိဂဵု့ ၈ ၈ေတျ ႓ရြိခ္ကးႏြငးံ အႀကဵ်ပဳခ္ကး

21

လူ႔အချငအ
းံ ေရ့စငးတာ၌ ကျငး့ဆငး့ ေလံလာခ္ကးမ္ာ့အေပ၍တျငး အေ်ခခဵလ္ကး ထုိငး့ႏိုငးငဵရြိ
်မနးမာႏိုငးငဵသာ့ ဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံ ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငး လာၾကသူမ္ာ့အတျကး ခိုလြဵဳေရ့စခနး့
တျငပ
း ိုမိုအာ့်ဖညးႏ
ံ ိုငးရနး ေအာကးပါအတိုငး့ အဆို်ပဳအႀကဵေပ့အပးပါသညး၈
ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမြဳ အချငးံအေရ့
ထိုငး့ႏိုငးငဵအစို့ရသို႓ အႀကဵ်ပဳလိုသညးမြာ၈


ှ၆၂ှ ခုႏြစး ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ ကျနးဗငး့ရြငး့သေဘာတူညီခ္ကးႏြငးံ ှ၆၃၄ ခုႏြစး
လုပးထဵု့လုပးနညး့ကို ်ပဳ်ပငးလ္ကး၇ ဒုက၏သညးအဆငးက
ံ ို အသိအမြတး်ပဳသညးံ ဥပေဒကို
်ပ႒ါနး့ရနးႏြငးံ UNHCRႏြငးံ ။တို႓ႏြငသ
းံ ကးဆိုငးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သညး ။တို႓ႏြငးံ
အတူတကျ လကးတျဲလ္ကး ဒုက၏သညးဟု အသိအမြတး်ပဳရနး အတျကးသငးံေလ္ားသညးံ
အဆငးံႏြငးံ

နညး့စနစးကို

ဒုက၏သညးမ္ာ့၌
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

သတးမြတးလ္ကး

လိုအပးသူမ္ာ့ကို

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမြဳအတျကး။၇
ညိႇႏြိဳငး့ေဆာငးရက
ျ းႏိုငးေသာ

ေလြ္ာကးထာ့ချငးံ်ပဳရနး

လူမြဳဝနးထမး့မ္ာ့အတျကး။

ခိုငးမာသညးံ

အဖျဲ႔အစညး့တခုကို

ဖနးတီ့ၿပီ့ ။အဖျဲ႔မြ လိုအပးသလို ထိေရာကးေအာငး်မငးေအာငး ေဆာငးရျကးႏိုငးမညးံ
လိအ
ု ပးမြဳႏြငးံ ဝနးေဆာငးမြဳကို ်ဖညးံဆညး့ေပရနး်ဖစးသညး၈
ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့အတျကး ေငျေၾက့ပဵပ
ံ ို့မြဳ
ကူညီေထာကးပသညး
ဵံ
အ
ံ ဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သို႓ အႀကဵ်ပဳခ္ကး


ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိ ်မနးမာစီဘီအအ
ို တျကး ခိုနာ့သူမ္ာ့၌
အ်ခာ့ပဵပ
ံ ို့ရနး

လိုအပးေသာဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့အတျကး

တို့်မႇငးံ်ဖညးဆ
ံ ညး့ေပ့ရနး
လိုအပးေသာ

အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို။

သို႓မြသာ

။ေထာကးပဵံေၾက့ကို

ထိခ
ု ိုနာ့ရာစခနး့၌

ဝနးထမး့အ်ပညးံအစဵုႏြငးံ

စခနး့လဵုၿခဵဳမြဳအတျကး

အစီအစဥးမ္ာ့သညး
အာမခဵမြဳရြိေသာ

်ပငးဆငးမြဳႏြငးံ လိုအပးေသာရိက၏ာတို႓ ်ပညးံမီြမညး်ဖစးသညး၈


်မနးမာစီဘီအိုဖျဲ႔မ္ာ့ကို ေငျေၾက့ေထာကးပဵံ ကူညီ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ဒုက၏သညးမ္ာ့အတျကး
ခိုနာ့ရာစခနး့မ္ာ့ မဲေဆာကး်ပငးပ ်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့ႏြငးံေရႊ႔႓ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့
ဦ့ေရအေတားမ္ာ့ေသာ ဘနးေကာကး၇ ခ္ငး့မိုငး၇ မယးစရီ့ယနး့ႏြငးံ ထိုငး့်မနးမာနယးစပး
အၿခာ့ေသာ ၿမိဳ႔ႀကီ့မ္ာ့တျငး တို့်မႇငးံဖျငးံလြစး်ခငး့၈
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ထိုငး့အစို့ရပိုငး ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့တျငး ခိုကို့ချငးံ်မႇငးံတငးရနး၈
ထိုငး့အစို့ရ လူမြဳဖူလဵု့ေရ့ႏြငးံလူမြဳလဵုၿခဵဳေရ့ ဝနးႀကီ့႒ါနႏြငးံ ထိုငး့ႏိုငးငအငး
ဵ ဂ္ီအမြို ႀကီ့ၾကပးေသာ
ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့သိအႀကဵ
ု႓
်ပဳခ္ကး၈


်မနးမာေရႊ႔ေ်ပာငး့ ဒုက၏သညးမ္ာ့အၾကာ့ ထိုငး့အစို့ရ ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့၌
ဝနးေဆာငးမြဳအေၾကာငး့ ပညာေပ့၊ ။တို႓အၾကာ့ရြိ အထငးအ်မငးလျဲဆဵု့်ဖတးမြဳမ္ာ့
ပေပ္ာကးေအာငး က္ိဳ့ပမး့ရနး ။တရာ့ဝငး စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ မပါေသာ တရာ့မဝငး
ေရႊ႔ေ်ပာငး့လူဦ့ေရႏြငးံ စပးလ္ဥး့သညးံ ဥပေဒပိုငး့ဆိုငးရာ ပညာေပ့ အခ္ကးအလကး
မ္ာ့ကို

ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့

ဤကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သို႓

ဝနးထမး့မ္ာ့ကိုေပ့ရနး

်မနးမာဒုက၏သညးမ္ာ့

အႀကဵ်ပဳအပးပါသညး၈

လာေရာကးခိုလြဵဳရနးအတျကး

အဟနး႓အတာ့်ဖစးေစေသာ ေပ၍လစီမ္ာ့ကို လိုအပးသလို အေလြ္ာ႓အတငး့်ပဳလုပးရနး
အတျကး ်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့မ္ာ့ လိုေကာငး့လိုပါမညး၈
ထိုငး့ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့႒ါန UNHCR ႏြငးံ ဒုက၏သညးစခနး့ကို အေ်ခ်ပဳလြ္ကး လိငးမြဳကိစၥႏြငးံ
လိငးချဲ်ခာ့်ခငး့ကို

အေ်ခခဵေသာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမြ

ထျကးေ်ပ့လျတးေမာကး
်
လာသူမ္ာ့ကို

ဝနးေဆာငးေပ့ေသာသူမ္ာ့အာ့အႀကဵ်ပဳခ္ကး၈


ထိုငး့ႏိုငးငဵအစို့ရမြ။၇ အငးဂ္ီအိုမ္ာ့မြ။၇ စီဘီအမ
ို ္ာ့မြ။၇ ဒုက၏သညးစခနး့်ပငးပ၉
ခိုလြဵဳရာစခနး့

ဖျငးံလြစးထာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ

ပူ့တျဲညႇႏ
ိ ြိဳငး့ေဆာငးရျကးရနး။၇

ပိုမိုအာ့်ဖညးရ
ံ နး။

အဆို်ပဳအပးပါသညး၈

သို႓မြသာ

လဵုၿခဵဳေရ့အႏၲရာယး

ႀကီ့မာ့ေသာေၾကာငးံ

ေနထိုငးရနး

ဒုက၏သညးစခနး့အတျငး့၉
မသငးံေသာသူမ္ာ့အာ့

လဵုၿခဵဳစျာခိုလြဵဳချငးံႏြငးံ ယာယီေနထိုငးချငးံ ပဵပ
ံ ို့မြဳမ္ာ့ကို ပိုေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ လိငးမြဳ
ကိစၥႏြငးံ

လိငးချဲ်ခာ့မြဳေၾကာငးံ

အၾကမး့ဖကးခဵရသ်ဖငးံ

ထျကးေ်ပ့လာသူမ္ာ့ကို

ကူညီႏိုငးရနးႏြငးံ ႐ဵု့လုပးငနး့အဆငးံဆငးလ
ံ ျယးကူေစရနး ထိုငး့ ်ပညးထဲေရ့ဝနးႀကီ့႒ါနမြ
ချငးံ်ပဳခ္ကးကို လျယးကူေခ္ာေမျ႔ေအာငး စီစဥးေပ့ဖို႓ အႀကဵေပ့ပါသညး၈


ဒုက၏သညးမ္ာ့သညး

ထိုငး့ေဆ့႐ဵုႏြငးံ

ဒုက၏သညးစခနး့အ်ပငးပ

တရာ့႐ဵု့မ္ာ့တျငး

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့၉

လိုအပးေသာဝနးေဆာငးမြဳေပ့်ခငး့၇

အလျယးတကူသျာ့ႏိုငးရနး

ေနရနးလိုအပးေသာအခါမ္ာ့တျငး

ဘာသာ်ပနးေပ့်ခငး့ႏြငးံ

စိးတးပိုငး့ဆိုငးရာ

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့အတျကးလညး့ လိုအပးသလို ကူညီပပ
ဵံ ို့ေပ့ရနး အႀကဵ်ပဳပါသညး၈
အလုပးသမာ့ဝနးႀကီ့႒ါနႏြငးံ ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့သိအႀကဵ
ု႓
်ပဳခ္ကး၈


ဒုက၏သညး၇

ေရႊ႔ေ်ပာငး့ေနထိုငးသူမ္ာ့

အဆငးံဆငးံႏြငးံပတးသကးသညးံ
ေနထိုငးသူမ္ာ့အၾကာ့ႏြငးံ
ေဝငြရနး

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

လုပးထဵု့လုပးနညး့

ဒုက၏သညးမ္ာ့ေရႊ႔ေၿပာငး့

စီဘီအိုအဖျ႔ဲ မ္ာ့ဦ့ေဆာငးေသာ

ကယးဆယးေရ့စခနး့

တရာ့ဝငးမြတးတငးရနး

မြတးပဵုတငး်ခငး့ဆိုငးရာ

ႀကီ့ၾကပးသူမ္ာ့သညး

(အလုပးလုပးချငႏ
းံ ိုငးငဵကူ့လကးမြတ)း

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့တျငး
ဒုက၏သညးမ္ာ့အၾကာ့
ေလြ္ာကးထာ့ရနး

သငးံေတားသူမ္ာ့ကို အတတးႏုိငးဆဵု့ ကူညီသငးသ
ံ ညး၈ သို႓မြသာ ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့
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အ်ပငးထျကရ
း နး ။ လိုအပးေသာ အကူအညီရယူရနးအတျကး ။စို့ရိမးစိတး ကငး့၊
သျာ့လာလြဳပးရြာ့ႏိုငးမညး၈
လဵုၿခဵဳေရ့ႏြငစ
းံ ိးတးခ္ရမြဳ
ကယးဆယးေရ့စခနး့ တညးေထာငးထာ့ေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓အတျကး ေငျေၾက့
ေထာကးပဵံေသာ အဖျဲ႔သို႓အႀကဵပဳခ္ကး
်
၈


ခိုလြဵဳရာစခနး့၌

လဵုၿခဵဳေရ့အတျကး

ဿ၁နာရီပတးလဵု့

လဵုၿခဵဳေရ့ဝနးထမး့ခနးထ
႓ ာ့၊

ကယးဆယးေရ့ဝနးထမး့ႏြငးံ

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အ်ပငးထျကးလြ္ငး

။တို႓ကိုလိုအပးသလို

လိုကးလဵေစာငးံေရြာကးေသာ

အေစာငးမ
ံ ္ာ့ခနး႓ထာ့ရနး၈

ဒုက၏သညးစခနး့တျငးရြိ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့၌

တညးေဆာကးဖျဲ႔စညး့မြဳ၇

ၿခဵခတးမြဳကို်ပဳ်ပငးလ္ကး၇

ခိုလြဵဳရာ

စခနး့မ္ာ့ကို ပိုမိုလဵုၿခဵဳေအာငး မျမး့မဵရနးအႀကဵ်ပဳအပးပါသညး၈ ဤခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့မြ
အခ္ိနးတနး၊ ထျကးသျာ့သူမ္ာ့ ရပးကျကးတျငး့အေနအထာ့ကို စဵုစမး့ေထာကးလြမး့၊
။တို႓၌ေရႊ႔ေ်ပာငး့ရာ၉ လိုအပးေသာ လဵုၿခဵဳေရ့ကို ပဵပ
ံ ို့ရနး အႀကဵ်ပဳအပးပါသညး၈
ဒုက၏သညးစခနး့်ပငးပ၉လညး့
ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

ရပးကျကးလဵုၿခဵဳေရ့ရာ

လကးတျဲလုပးေဆာငးႏိုငးရနး

တာဝနးရြိသူမ္ာ့၇
က္ိဳ့ပမး့လြ္ကး

ရပးကျကး
တရာ့မဝငး

လာေရာကးေနထိုငးေသာ ခိုလြဵဳသူမ္ာ့ႏြငးံ ခိုလြဵဳရာစခနး့ဝနးထမး့မ္ာ့ လဵုၿခဵဳမြဳကို။
အဖမး့အဆီ့မခဵရေအာငး

ရပးကျကးလဵုၿခဵဳေရ့

တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငးံ

ရပးကျကးလူထု

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ တျဲဖကး၊ က္ိဳ့ပမး့ရနးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈
ဝနးထမး့မ္ာ့၌ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာေကာငး့မျနးမြဳ
ကယးဆယးေရ့စခနးမ္ာ့ ဦ့စီ့လုပးကိုငးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ ေငျေၾက့ေထာကးပဵံ
သူမ္ာ့ကို အႀကဵ်ပဳတငးပခ္ကး
်
၈


်မနးမာယဥးေက့္မြဳႏြငးံ ဆီေလ္ားေအာငး ဝနးထမး့မ္ာ့ကို လူမြဳေရ့ႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ
ပဵံပို့မြဳမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ စိတးပငးပနး့သညးကို ေ်ဖေလြ္ာ႓ရနး နညး့လမး့မ္ာ့ကိုပညာေပ့်ခငး့
ဝနးထမး့မ္ာ့ကို

ဂုဏး်ပဳပျဲမ္ာ့်ပဳလုပးေပ့်ခငး့၇

ဝနးထမး့မ္ာ့အၾကာ့

အတူတကျ

လကးတျဲအလုပလ
း ုပႏ
း ိုငးရနး အချငအ
းံ လမး့ ေဖားထုတး်ခငး့်ဖငးံ ။တို႓၌စိတးပိုငး့ဆိုငရ
း ာ
က္နး့မာေရ့ကို ဂရု်ပဳရနး တိုကးတျနး့အႀကဵ်ပဳသညး၈
ပတးဝနး့က္ငး၌ လ္စးလ္ဴရြဳခဵရသူမ္ာ့ကို အကာအကျယးေပ့်ခငး့
UNHCR အငးဂ္ီအ၇ို စီဘီအိုမ္ာ့၇ သုေတသန်ပဳအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ ေငျေၾက့ပဵံပို့ေထာကးပသူ
ဵံ မ္ာ့
အာ့အႀကဵ်ပဳခ္ကး၈


လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့၇ စသညးသူမ္ာ့၇ HIV / AIDS ရြိသူမ္ာ့၇ ကယးဆယးခဵ
ေယာကၤ္ာ့ေလ့မ္ာ့ႏြငးံ

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့၌
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အကာအကျယးေပ့ရနး

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ။တို႓အာ့ ရပးကျကး၉ ်ပနးလညးေနရာခ္ထာ့ရာ၉ ။တို႓၌
ဆႏၵကို သိသာေအာငးႏြငးံ ေဝချဲႏိုငးေအာငး သုေတသန်ပဳလုပးရနး အႀကဵ်ပဳပါသညး၈
ေငျေၾက့ပဵပိံ ု့ေသာ အလြဴရြငးအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့ႏြငလိ
းံ ငးကိစၥႏြငးံ လိငခ
း ျဲ်ခာ့မြဳေၾကာငးံ အၾကမး့ဖကး
ခဵရသူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ေသာဝနးထမး့ႏြငအဖျ
းံ ဲအစညး့မ္ာ့ကိအႀကဵ
ု
်ပဳတငးပခ္ကး
်


အထကးတျငးေဖား်ပထာ့ေသာ သုေတသနကျငး့ဆငး့ေလံလာမြဳမ္ာ့ေပ၍တျငး အေ်ခခဵ
လ္ကး HIV/AIDS ရြိသူမ္ာ့၇ လိငးတူလိငးေ်ပာငး့သမာ့မ္ာ့၇ တိင
ု း့ရငး့သာ့လူနညး့စု
မ္ာ့၇႐ုပပ
း ိုငး့ႏြငးံ စိတပ
း ိုငး့ဆိုငးရာခ္ိဳ႔တဲံသူမ္ာ့၇ အၾကမး့ဖကးမြဳမြ ထျကးေ်ပ့လာေသာ
ေယာကၤ္ာ့ေလ့မ္ာ့ကို
်ဖညးံဆညး့မညးံ
သူတို႓၌

ကာကျယးေစာငးံေရြာကးမညးသ
ံ ူတို႓၌

သငးံေတားေသာ

လိုအပးခ္ကး

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့တျငး

်ဖညးဆ
ံ ညး့ေပ့ႏိုငးရနး

လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

အထကးပါ

ပစးပယးခဵရ

လိုအပးေသာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လႊဲမြဳမ္ာ့

်ပဳလုပး၊။၇ အသစးေသာ ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ ဖျငး႓လြစး၊။၇ ထိုသူတို႓၌ လိုအပးခ္ကး
မ္ာ့ကို

်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈

အခ္ိဳ႔ေသာ

အဓိကလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို

သုေတသနမြ ေကာကးႏြဳတးတငး်ပရေသား၈ -မူဆလငးအမ္ိဳ့သမီ့အသငး့ခ္ဳပးႏြငးံ ညိႇႏြဳိငး့တိင
ု းပငးေဆျ့ေႏျ့၊ မယးလဒုက၏သညး
စခနး့တျငး့၉။၈အ်ခာ့ေသာ လိုအပးေသာ ေနရာမ္ာ့တျငး။၇ ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့
ဖျငး႓လြစးေပ့ႏိုငးရနး

မူဆလငးအမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့

အသငး့အတျကး

ခိုလြဵဳရာစခနး့

ဖျငးံေပ့်ခငး့၈
-ဒုက၏သညးမ္ာ့

စခနး့မ္ာ့တျငး့ရြိြေသာ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့သညး

အ်ခာ့

တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အတျကး မညး၊မညးမြ္ ဝနးေဆာငးႏိုငးမႏုိငးကို ေလံလာလြ္ကး
လိုအပးသညးမ္ာ့ကို ဖျဲ႔စညး့တညးေထာငးေပ့ရနး။၇
-လိငးတူလိငးေ်ပာငး့မ္ာ့
အထူ့သ်ဖငးံ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ဖျငလ
းံ ြစးႏိုငးရနး

မယးလဒုက၏သညးစခနး့တျငး

နညး့လမး့ရြာ်ခငး့၈

လတးတေလာအၾကမး့ဖကးမြဳ

ပိုမို

တို့်မငးံလာသ်ဖငးံ အေရ့တႀကီ့လိုအပးေနပါသညး၈
-ဒုက၏ေရာကးၿပီ့ လျတးေ်မာကးလာသူ ေယာကၤ္ာ့လူဦ့ေရႏြငးံ လူငယးေယာကၤ္ာ့
ေလ့မ္ာ့ တစးဦ့ခ္ငး့စီေနထိုငးႏင
ို းရနးအတျကး စဥး့စာ့ေပ့ရနးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈


HIV / AIDS ,

လိငးတူလိငးေ်ပာငး့အချငအ
းံ ေရ့၇ ေယာကၤ္ာ့(လူႀကီ့ႏြငက
းံ ေလ့)

မ္ာ့ကို လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ ပေပ္ာကးေအာငးႏြငးံ
ထုိသူမ္ာ့သညး ခိုနာ့ရာစခနး့ မ္ာ့ကိုပမ
ို ိုအသဵု့်ပဳလာေအာငးႏြငးံ အ်ခာ့လိငက
း ိစႏ
ၥ ြငးံ
လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ
နာ့လညးၿပီ့

အၾကမး့ဖကးမြဳအတျကး

။တို႓၌အချငအ
းံ ေရ့ကို

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ကို

ေလ့စာ့ရနးအတျကး

အငးဂ္ီအိုမ္ာ့၇ စီဘီအိုမ္ာ့ႏြငးံ ေဆာငးရျကးရနးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈
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လူအမ္ာ့သိရြိ
ပညာေပ့ေသာ



သကးဆိုငးေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့၌ ကူညီပဵံပို့မြဳ်ဖငးံ HIV /AIDS ရြိေသာ ကိုယးအဂၤါ
မသနးစျမး့ေသာႏြငးံ စိတးေရာဂါရြိေသာ လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့
ဖကး်ခငး့မြ လျတးေ်မာကးထျကးေ်ပ့သူမ္ာ့ကို ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ေသာ ခိုလြဵဳရာစခနး့
ဝနးထမး့မ္ာ့ကို

သငးတနး့ေပ့လြ္ကး

အရညးအခ္ငး့်မႇငးံတငးေပ့်ခငး့်ဖငးံ

။တို႓၌

ဝနးေဆာငးမြဳကို တို့်မႇငးံေပ့ရနးလိုပါသညး၈ ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့သညး
ခိုလြဵဳရာစခနး့တျငး ေနထိုငး်ခငး့အာ့်ဖငးံ လဵုၿခဵဳစျာေနႏိုငး်ခငး့ရြိမရြိကို ဆနး့စစးေသာ
နညး့စနစးတခုကို

သတးမြတးလ္ကး

လိုအပးလြ္ငး

ေဆ့႐ဵ/ု ေဆ့ေပ့ခနး့သို႓ပို႓ႏိုငးရနး

ဖနးတီ့ေပ့ရနး လိုအပးပါသညး၈
ကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ အသိပညာေပ့်ခငး့
ေငျေၾက့ပဵပိံ ု့သူမ္ာ့

လိငးကိစၥႏြငးံ

လိငးခခ
ျဲ် ာ့မြဳဆိုငးရာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့အတျကး

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့ေသာအဖျဲအစညး့မ္ာ့သို႓အကဵ
ႀ ်ပဳခ္ကး၈


်မနးမာေရႊ႔ေ်ပာငး့လူဦ့ေရႏြငးံ
မြဳေၾကာငးံ

ဒုက၏သညးမ္ာ့အၾကာ့တျငး

အၾကမး့ဖကးမြဳေပ၍တျငးထာ့ေသာ သေဘာထာ့၇

လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့
လူမူေရ့အရလကးခ၇ဵ

လကးမခဵမြဳမ္ာ့ႏြငးံ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့ကို အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ႏြငပ
းံ တးသကး၊ ကျငး့ဆငး့
ေလံလာမြဳမ္ာ့ကို

အေ်ခခဵ၊

လိုအပးေသာ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လျဲမြဳမ္ာ့ကို

်ပဳလုပးရနး

အထကးပါ အစီအစဥးမ္ိဳ့မ္ာ့အတျကး တငး့ၾကပးခိုငးခနး႓ေသာ ေစာငးံၾကညးသ
ံ ဵု့သပး
်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးရနး အဆို်ပဳပါသညး၈
ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

ခိုလြဵဳနာ့ေနရာစခနး့မ္ာ့ကို

ႀကီ့ၾကပးေသာအဖျအ
ဲ႔ စညး့မ္ာ့ကို

အႀကဵ်ပဳခ္ကး၈


ကယးဆယးေရ့ႏြငးံ

ခိုလြဵဳနာ့ေနရာစခနး့၌

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

ဝနးထမး့မ္ာ့၌

အလုပဝ
း နးေဆာငးမြဳမ္ာ့ကို လူမြဳအဖျဲ႔အစညး့ (ရပးရျာသူ/သာ့)မ္ာ့ ပိုမိုနာ့လညးႏိုငရ
း နး
လိုအပးေသာ

အစီအစဥးမ္ာ့်ပဳလုပးရနးႏြငးံ

လူအမ္ာ့သိလိုလြ္ငး

နာ့လညးႏိုငးရနး

လိုအပးသလို ရြငး့လငး့ခ္ကး်ပငးဆငးထာ့ရနးႏြငးံ အထူ့သ်ဖငးံ ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့တျငး
ထာ့ရြိႏိုငးရနး သကးဆိုငးသူအာ့လဵု့ တာဝနးရြိပါသညး၈
ဤခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့၌ ရညးရျယးခ္ကးႏြငးံ ဝနးေဆာငးမြဳအရပးရပးကို စခနး့ဦ့ေဆာငး
သူမ္ာ့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူမ္ာ့ကို

ပညာေပ့ရနးလိုအပးပါသညး၈

သိမ
ု႓ ြသာ

ခိုလြဵဳရာစခနး့မ္ာ့ အေပ၍အ်မငးတိမး့ေစာငး့မြဳ ေလ္ာံနညး့ကာ အကူအညီလိုသူမ္ာ့ကို
ၫႊနး့ဆိုၿပီ့ လိုအပးေသာအကူအညီေပ့ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
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ပူတျဲလုပးေဆာငး်ခငး့၇ အၫႊနး့်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ လြ္ိဳဝြကးထာ့်ခငး့
ဒုက၏သညးစခနး့မ္ာ့အတျငး့ လိငးမြဳကိစၥႏြငးံ လိငးခခ
ျဲ် ာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ
ပတးသကးသညးံအဖျဲ႔အစညး့ႏြငးံပုဂၐိဳလးမ္ာ့အာ့လဵု့ကိအႀကဵ
ု
ေပ့ခ္ကး


ကရငးဒုက၏သညးမ္ာ့စခနး့အတျငး့ လိငးမြဳကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳ
အတျကးလုပးေဆာငးရာတျငး ထိုစခနး့၌
ရြငး့လငး့စျာသတးမြတးထာ့ရမညး၈
။တို႓အတျကး
သိရမညး၈

ကိုေဖား်ပၿပီ့

မညးသညးအ
ံ ခ္ိနးတျငးမဆို

လုပးေဆာငးနညး့မ္ာ့ကို

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး

မညးသညးဝ
ံ နးေဆာငးမြဳမ္ိဳ့ကို

ထိုသို႓အသိေပ့ၿပီ့

အေၾကာငး့

အဓိကက္ေသာ

ခိုလြဳဵရာစခနး့မြာ

သေဘာတူေၾကာငး့

ေပ့ႏိုငးသညးကို

လကးမြတးထို့ၿပီ့မြ

အ်ခာ့ဝနးေဆာငးမြဳအတျကး
ထိုသူမ္ာ့၌

လာသူမ္ာ့သညး
။တို႓၌

ၫႊနး့ဆိုအသိေပ့ရမညး၈

ကိုယးေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို

လြ္ိဳဝြကးလဵုၿခဳဵထာ့ရမညး၈
ဥပမာ - သကးဆိုငးေသာ အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ထာ့ရြိရမညးံ စဵနမူနာလုပးထဵု့
လုပးနညး့မ္ာ့(SOPS)တခုကို ဘနး့မိင
ု းနာ့ဆျယးမြ သတးမြတးထာ့ၿပီ့ လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံ
လိငးချဲ်ခာ့မြဳေၾကာငးံ

အၾကမး့ဖကးမြဳကိုမညးသို႓မညးပဵု

ထုတး်ပနးထာ့ပါသညး၈

ထိုသို႓သတးမြတးထာ့ေသာ

တုန႓်း ပနးရမညးကို
လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ကို

လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမြဳေပ့သူမ္ာ့၇
ဒုကသ
၏ ညးစခနး့လူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ လဵုၿခဵဳေရ့တာဝနးရြိသူမ္ာ့အာ့လဵု့ပါဝငးသညးံ ဒုက၏သညး
စခနး့တခုလဵု့အဆငးရ
ံ ြိ အစညး့အေဝ့မ္ာ့ကို က္ငး့ပရနးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈ သို႓မြသာ
ဤထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူတိုငး့၌ ကိုယးေရ့မြတးခ္ကးမ္ာ့ မညးမြ္အေရ့တႀကီ့
လြ္ိဳဝြကးရမညးမ္ာ့ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ေဖားထုတးၿပီ့ တဖျဲ႔ႏြငးံတဖျဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့သညးအ
ံ ခါ
မ္ာ့တျငးလညး့ သတိခ္ပးရနးလိုအပးေၾကာငး့သိသာမညး၈
ခိုလြဵဳရာ - ကယးဆယးေရ့စခနး့မ္ာ့ကိဦု ့ေဆာငးေသာအဖျအစညး
ဲ႔
့မ္ာ့သို႓အႀကဵ်ပဳခ္ကး


လိငးကိစၥႏြငးံ

လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ

လာသူမ္ာ့ကို
ေဆာငးတာမ္ာ့

အၾကမး့ဖကးမြဳမြ

အကာအကျယးေပ့ေသာ
ခ္မြတးရနး။၇

ဒုက၏သညးစခနး့မြ

ခိုလြဳဵရာစခနး့မ္ာ့၌

ဆဵု့ၿဖတးခ
း ္ကးခ္ရနး

ေကားမတီဝငးမ္ာ့၇

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး
ေန႓စဥးလုပးငနး့

လိုအပးသညးမ္ာ့ကို။၇

ဇုဵႏြငရ
းံ ပးကျကးေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ

ဒုက၏သညးစခနး့ လဵုၿခဵဳေရ့ရာ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ကို ပါဝငးေစရနးလိုအပးပါသညး၈ ဥပမာ၈ ၈
ကရငးအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႔၌

(ခိုလြဵဳရာစခနး့)ကိုပဵံပို့သညးံ

ကျနးယကးမ္ာ့အတျကး

အလုပး႐ဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ိဳ့ကို မြနးမြနက
း ္ငး့ပလြ္ကး သကးဆိုငးရာ အဖျဲ႔အစညး့အာ့လဵု့က
အႀကဵဉာဏးဖလြယးႏိုငးၿပီ့ လိုအပးလာလြ္ငး ဒုက၏သညးစခနး့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ပဵပ
ံ ို့
ႏိုငးၿပီ့၇

ထိုကယးဆယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ကို

်ပနးလညးသဵု့သပး်ခငး့ႏြငးံ

အႀကဵေပ့်ခငး့်ဖငးံ ဝနးေဆာငးမြဳကို တို့်မႇငး႓ႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈
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လိုအပးသလို

လူမြဳဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ႏြငးံ

လူသာ့လဵုၿခဵဳေရ့ဝနးကီ
ႀ ့႒ါန၇

လူထုက္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့႒ါန
၇

ထိုငး့

အငးဂ္ီအိုမ္ာ့ အစို့ရမဟုတးေသာအဖျဲ႔ႏြငးံ ်မနးမာလူထုအေ်ခ်ပဳ လူမြဳစီဘီအအဖျ
ို
ဲ႔မ္ာ့သို႓
အႀကဵ်ပဳခ္ကး၈


ထိုငး့

-

်မနးမာနယးစပးတေလြ္ာကး

အၾကမး့ဖကးမြဳအတျကး

လိငးကိစၥႏြငးံလိငးချဲ်ခာ့မြဳကို

ေအာကးေ်ခကျနးယကးမ္ာ့ကို

အေ်ခ်ပဳေသာ

ဖျဲ႔စညး့အာ့်ဖညးလ
ံ ္ကး

လိုအပးသလို ၫႊနး့ဆိုႏိုငးရနး အႀကဵ်ပဳသညး၈ ထိုငး့အငးဂ္ီအိုမ္ာ့၇ ်မနးမာစီဘီအမ
ို ္ာ့ႏြငးံ
ထိုငး့အစို့ရ

(ကယးဆယးေရ့စခနး့၇

ေတျ႔ဆဵုလ္ကး

။တို႓အၾကာ့၇

ေဆာငးရက
ျ းလ္ကး

ေဆ့ရဵု၇

ဥပေဒဆိုငးရာအဖျဲ႔)မ္ာ့

ညိႇႏြိဳငး့ေဆာငးရက
ျ းမြဳ

ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး့ရြိ

မြနးမြနး

ပိုမိုေကာငး့မျနးလာရနး

လိငးကိစႏ
ၥ ြငးံလိငးကျဲ်ပာ့မြဳကို

အေ်ခ်ပဳေသာ

အၾကမး့ဖကးမြဳမြ ထျကးေၿပ့လႊတးေၿမာကးလာေသာ ်မနးမာႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့ အခကးအခဲ
မရြသ
ိ ဵု့ေဆာငးႏိုငးရနး်ဖစးသညး၈

်ဖစးႏိုငးလြ္ငး

မဲေဆာကး

ေဆ့႐ဵုႀကီ့တျငးရြိေသာ

ေဆ့႐ဵက
ု အ
ို ေ်ခ်ပဳေသာ One-Stop Crisis Center (OSCC) အေရ့ေပ၍ ေသေရ့
ရြငးေရ့ကိစၥတုန႓်း ပနးသညးံ

စငးတာကဲသ
ံ ို႓ေသာ

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ိဳ့ကိုဖနးတီ့၊

ညိႇႏြိဳငး့ေသာ ကျနးယကးမ္ာ့ကိဖ
ု ျဲ႔ရနး၈
စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံ အဆဵု့အ်ဖတး်ပဳႏိုငးေသာ အချငးံအေရ့မ္ာ့်ဖငးံ အငးအာ့တို့်မႇငးံေပ့်ခငး့
ခိုလြဵဳရာစခနး့လုပးေဆာငးေသာအဖျဲ႔စညး့မ္ာ့သို႓အကဵ
ႀ ်ပဳခ္ကး


ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့အာ့

။တို႓ကိုေပ့ႏိုငးသညးံ

ဝနးေဆာငးမြဳမ္ာ့ကို

အသိေပ့ကာ ။တို႓အာ့ မညးသညးဝ
ံ နးေဆာငးမြဳကို လကးခ/ဵ မခဵ ဆဵု့်ဖတးပိုငးချငးံ
ေပ့်ခငး့

(ခိုလြဵဳရာစခနး့)မ္ာ့မြ

လိုအပးသလိုဝငးထျကးသျာ့လာချငက
းံ ို

ထျကးေ်ပ့

လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့အာ့ အ်ပညးံအဝေပ့ရနးႏြငးံ သူတ႓၌
ို လိုအပးခ္ကးကို သူတို႓
ဆဵု့်ဖတးပိုငးချငးံ

အ်ပညးအ
ံ ဝရြိေၾကာငး့

လာသူမ္ာ့ကို

သိေစရမညး၈

တရာ့ခဵမ်ဖစးေစဘဲ

ယဵုၾကညးစိတးခ္မြဳရြိေစရနး

ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး

အငးအာ့ႏြငးံ

သူတို႓၌အေရ့

အဆငးံဆငးတ
ံ ျငး

သူတို႓ကိုယးသူတို႓
ဆဵု့်ဖတးပိုငးချငးံႏြငးံ

အႀကဵ်ပဳချငးံေပ့သငးသ
ံ ညး၈
ခိုလြဳဵရာစခနး့မ္ာ့ကိေထာကး
ု
ပကူ
ဵံ ညီေပ့ေသာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့သို႓အႀကဵ်ပဳခ္ကး


ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကး
သငးတနး့ေပ့်ခငး့၇

ခိုလြဵဳသူမ္ာ့အတျကး

အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့မြဳ

ဝငးေငျဖနးတီ့ႏိုငးေသာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို စခနး့တျငး့၉်ဖစးေစ၇

အ်ခာ့ေနရာသို႓ ၫႊနး့၊်ဖစးေစ၇ လုပးကိုငရ
း နးအချငးံအေရ့ ဖနးတီ့ေပ့သငးသ
ံ ညး၈


ထိုသူမ္ာ့

်ပနးလညးအာ့်ဖညးစ
ံ ဥးကာလအတျငး့

အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ

ပညာေပ့်ခငး့၇

အလုပးသမာ့ႏြငးံ

အေသ့စာ့ေငျေခ့္

အမ္ိဳ့သမီ့

အစီအစဥးမ္ာ့တျငး

ပါဝငးချငမ
းံ ္ာ့တျငး ယာယီအလုပးလုပးႏိုငးရနး ၫႊနး့်ခငး့တို႓ကို်ပဳလုပးသငးပ
ံ ါသညး၈
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လူထုအေ်ခ်ပဳကာကျယးေရ့
ႏိုငးငဵတကာႏြငးံထိုငး့အဖျ႔အစညး
ဲ
့မ္ာ့သို႓အႀကဵ်ပဳခ္ကး


လိငးကိစၥႏြငးံ လိငးချဲ်ခာ့မြဳဆိုငးရာ အၾကမး့ဖကးမြဳ ကာကျယးႏိုငးရနး၇ ထိုသူတို႓၌
ဓေလံႏြငယ
းံ ဥးေက့္မြဳ
ဖျငလ
းံ ြစးၿပီ့၇

အတျကးသငးံေတားေသာ

အ်ခာ့စီဘီအမ
ို ္ာ့ႏြငးံ

(ခိုလြဳဵရာစခနး့)မ္ာ့ကို

ပူေပါငး့လြ္ကး

ကာကျယးေပ့ႏိုငးရနး

က္ိဳ့ပမး့သငးသ
ံ ညး၈

ကျပးကဲမြဳအေၾကာငး့

ကိုသိရြိေနေစရနး

ခိုလြဵဳရာစခနး့

လူထုအာ့၌်ဖငးံ
မ္ာ့ကိုေန႓စဥး

ဒုက၏သညးစခနး့ႏြငရ
းံ ပးကျကး

ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ႏြငးံ မြနးမြနး အဆကးအသျယး်ပဳလုပးသငးသ
ံ ညး၈ လိုအပးလြ္ငး
လိုအပးသလို စီဘီအမ
ို ္ာ့ကို ခိုလြဵဳရာစခနး့ကို ထိေရာကးေအာငးကျပးကဲႏိုငးရနး
နညး့စနစးမ္ာ့ႏြငးံ ပဵံပို့ရနးအႀကဵ်ပဳပါသညး၈
Notes
ှ၈ Thailand Burma Border Consortium (TBBC), “Program Report: January to June
2012” (2012), vii, 8, 12.
ဿ၈ International Rescue Committee (IRC), “Participatory Assessment of
Protection Needs, Tham Hin” (2011), 5; IRC, “Participatory Assessment of
Protection Needs, Mae La” (2011), 5; UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), “Analysis of Gaps in Refugee Protection Capacity: Thailand” (2006),
19; Asian Center for Research on Migration (ACRM), “Human Security,” pp. 60–
61.
၀၈ http://www.womenofburma.org/Report/B5_report.pdf. လူ ႓အချငအ
းံ ေရ့အတျကး
ဆရာဝနးမ္ာ့အဖျ႔ဲ ဿွွ၁ ခုႏြစး အစီရငးခဵစာတျငး မဲေဆာကးႏြငးံ Phop phra တို႓တျငး ဿွွှ ခုႏြစး
ဇႏၷဝါရီလ ႏြငဿ
းံ ွွ၀ ခုႏြစး ေအာကးတိုဘာလအတျငး့ အ်ခာ့လူ႔အချငအ
းံ ေရ့ခ္ိဳ့ေဖါကးမႈမ္ာ့အ်ပငး၇
အမႈမတိုငးၾကာ့ေသာ အမ္ိဳ့သမီ့ႏြငးံ အရျယးမေရာကးေသ့ေသာ ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ့မုဒိနး့မြဳ (ှ၆)ခု
ရြိေၾကာငး့တငး်ပ်ခငး့ႏြငးံ မြတးတမး့်ပဳစုထာ့ေသာ အထကးပါ ကဲံသို႓အမႈမ္ာ့ အလျနးရြာ့ပါ့ေၾကာငး့ႏြငးံ
ရြာ့ပါ့ရ်ခငး့အေၾကာငး့အရပးရပးတို႓ကို ေဖား်ပထာ့သညး၈ အခ္ကးအလကးပိုမို်ပညးစ
ံ ဵုေအာငး သိလိုလြ္ငး

Physicians for Human Rights, “No Status: Migration, Trafficking & Exploitation of
Women in Thailand” (2004),43; ႏြငးံ
http://www.womensrefugeecommission.org/docs/th_rha.pdf တို႓ကိုၾကညးံပါ၈
၁၈http://www.womenofburma.org/Report/B5_report.pdf;
http://www.rhrc.org/resources/ifnotnow.pdf; and Elaine Pearson, et al., “The
Mekong Challenge, Underpaid, Overworked, and Overlooked” (2006): xxi–xxii.
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၂၈

ဤအေၾကာငး့အရာကို

ေလံလာသုေတသန်ပဳရာတျငး

ဂ္နီဗာအေၿခဆိုကး

ကုလသမဂၐ၌

ဒုက၏သညးမ္ာ့ဆိုငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့႐ဵု့ (UNHCR) ၌ ေပ၍လစီမ္ာ့ကို ၿခဵဳငဵသ
ု ဵု့သပးေသာအဖျ႔ဲ ်ဖစးသညး၈
UNHCR (PDES) ေပ၍လစီ ဖျဵၿဖိဳ့တို့တတးမႈႏြငးံၿခဵဳငဵသ
ု ဵု့သပးမႈ အစီအစဥးမြ လကးခဵအတညး်ပဳပါသညး၈
၃၈ “သမရို့က္ ခိုလြဵဳရာစခနး့” ဆိုသညးမြာ လူ႓အချငအ
းံ ေရ့စငးတာ၌ ႏိုငးငဵအသီ့သီ့ ႏိုငးငဵအလိုကး
ေလံလာမႈတျငး သတးမြတးထာ့ေသာ ( ၃ ) မ္ိဳ့အနကး တစးမ္ိဳ့ကိုဆိုလိုပါသညး၈ ဤခိုလြဵရာ စခနး့မ္ိဳ့တျငး
စခနး့လညးပတးမႏ
ႈ ြငးံ

ေနရာထိုငးခငး့လိအ
ု ပးခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ

စခနး့အုပးခ္ဳပးေသာ ဝနးထမး့မ္ာ့ အတူေနထိုငးၾကပါသညး၈
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ထျကးေ်ပ့လျတးေ်မာကးလာသူမ္ာ့ႏြငးံ

