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1 လAအ့ခငွ့အ်ေရး ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖွဲF | ၂၀၁၉ ခ:9<စ ်မတလ် 

အကျ9းချ;ပ် 
 

ဆိ:ငး်မနွ၏်မိဘများသည ်၂၀၁၁ ခ:9<စ ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်၊ံ ကချငြ်ပညန်ယ်တွင ်ြဖစပ်ာွးသည် ့

တိ:က်ပွဲများမ<ထက်ွေြပးရငး် ြပညတွ်ငး် စစေ်ဘးေQ<ာငဒ်:ကSသည ်စခနး် IDP တစခ်:တွင ်

>:နး်ကနQ်<ငသ်နခဲ်ရ့သည။်  ၂၀၁၄ ခ:9<စ ်ဆိ:ငး်မနွ ်အသက် ၁၆ 9<စအ်ရွယ်၊ ပZမတနး်တွင ်ပညာသငC်ကားစ[က 

ေယာက်မြဖစသ်Aက တ>:တ်9ိ:ငင်ဘံက်ြခမ်း ယAနနြ်ပညန်ယ်တွင ်ထမငး်ချက်အလ:ပ်တစခ်:Q<ိသည်အ့ေCကာငး် 

သA သသိညဟ်:ေြပာ၏။ ဆိ:ငး်မနွအ်ေနြဖင့ ်မသာွးချငေ်သာ်လညး် ေပးမညဆ်ိ:သည့လ်:ပ်ခမ<ာ IDP စခနး်တွင ်

ေနထိ:ငလ်:ပ်ကိ:င၍် ရ9ိ:ငမ်ည့လ်:ပ်ခထက် များစာွပိ:ေသာေCကာင့ ်သAမိ့သားစ:က ဤအခွင့အ်ေရးကိ: 

လက်မလ_တ်သင့ဟ်: ဆံ:းြဖတ်ခဲC့ကသည။်  

 

ကားထတွဲင ်ကားမမAးရနဟ်:ဆိ:ကာ ဆိ:ငး်မနွ၏်ေယာက်မက သAအ့ား တစစ်ံ:တစခ်:တိ:က်လိ:က်၏။ 

ဆိ:ငး်မနွလ်ညး် ချက်ချငး်အပ်ိေပျာ်သာွးေလသည။် “9ိ:းလာေတာ ့လက်ေတွကိ: ေနာက်ြပန်̀ ကိ*းတ:ပ်ထားတယ်၊ 

ကaနမ်လညး် ငိ:bပီး ေအာ်ေခc bပီး အကAအညေီတာငး်တာေပါ”့ ဟ:ေြပာ၏။ ၎ငး်အချိနတွ်င ်ဆိ:ငး်မနွမ်<ာ 

တ>:တ်ြပညတွ်ငေ်ရာက်ေနbပီး သAေ့ယာက်မက သAကိ့: တ>:တ်မိသားတစစ်:9<င့ ်ထားခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် 

လအချိ*F Cကာေသာအခါ ေယာက်မြဖစသ်Aြပနေ်ရာက်လာကာ သAအ့ား “နငအ်ခ: 

တ>:တ်တစေ်ယာက်နဲယ့Aရမယ်” ဟ:ေြပာbပီး အြခားအမ်ိတစအ်မ်ိသိ: ့ ေခcသာွး၏။ ဆိ:ငး်မနွေ်ြပာြပသညမ်<ာ- 

 

ကaနမ်ေယာက်မက အဒဲအီမ်ိမ<ာထားခဲတ့ယ်။ …မိသားစ:က ကaနမ်ကိ: 

အခနး်တစခ်နး်ထေဲခcသာွးတယ်။ အဒဲအီခနး်ထမဲ<ာ ကaနမ်ကိ: ထပ်bပီး 

`ကိ*းနဲတ့:ပ်ထားCကြပနတ်ယ်။ …တံခါးကိ:ေသာခ့တ်လိ:က်တယ်—တစလ်၊ 9<စလ်ေလာက်။… 

တ>:တ်က ကaနမ်ကိ: အစာယAလာတိ:ငး် မ:ဒမ်ိးကျင့တ်ယ်။ …9<စလ်Cကာbပီးေတာ ့သAတိ: ့ ကaနမ်ကိ: 

အခနး်ထကဲေန ဆွထဲ:တ်သာွးCကတယ်။ အဒဲတီ>:တ်ရဲအ့ေဖက “ဒမီ<ာ နင့ေ်ယာက်ျား အခ:နငတိ်:က့ 

အမ်ိေထာငြ်ပ*လိ:က်Cကbပီ။ တစေ်ယာက်နဲတ့စေ်ယာက်  ေကာငး်ေကာငး်မနွမ်နွ ်ဆက်ဆbံပီး 

ေပျာ်စရာေကာငး်တဲ ့မိသားတစစ်: ြဖစေ်အာငေ်နCက” လိ:ေ့ြပာတယ်။  

 

သA၏ “အမျိ*းသား” ြဖစသ်Aက သAအ့ေပc ဆက်လက် ကျhးလွန၏်။ ခ:နစလ်Cကာေသာ် ဆိ:ငး်မနွတွ်င ်

ကိ:ယ်ဝနQ်<ိသာွးေလသည။် ကေလးမ<ာ သားေယာက်ျားေလးြဖစ၏်။ ထိ:ကေလးေမးွbပီးေနာက် 



“ငါတိ:က့ိ: ကေလးတစေ်ယာကေ်မးွေပးရင ်မငး်ကိ:လ_တေ်ပးမယ”် 2 

အမ်ိြပနခွ်င့ေ်တာငး်ေသာအခါ အမျိ*းသားြဖစသ်Aက “နင့ကိ်: ဘယ်သAမ< တားမ<ာမဟ:တ်ဘAး။ အမ်ိြပနခ်ျငရ်င ်

ြပနလိ်:ရ့တယ်။ ဒါေပမဲ ့ငါက့ေလးေတာေ့ခcသာွးလိ:မ့ရဘAး” ဟ: ြပနေ်ြပာ၏။  

 

ဆိ:ငး်မနွက် သAသ့ား9<င့အ်တAထက်ွေြပးလိ:၏။ တ>:တ်ြပညသ်ိ:လ့Aက:နက်Aးခံရbပီးေနာက် 

9<စ9်<စေ်ကျာ်ေကျာ်Cကာေသာအခါ ေဈးထတွဲင ်ကချငအ်မျိ*းသမီးတစဦ်း9<င့ေ်တွF bပီး ထိ:အမျိ*းသမီးက သA 

ြမနမ်ာ9ိ:ငင်သံိ: ့ ြပန9်ိ:ငရ်န ်ယွမ် ၁၀၀၀ (အေမရိကန ်၁၅၉ ေဒcလာ) ေပး၍ ကAညခဲီ၏့။ ေနာက်ပိ:ငး်တွင ်

တ>:တ်အမျိ*းသမီးတစဦ်းက သA နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်ရန ်ကAညခဲီ၏့။ လAအ့ခွင့အ်ေရး  ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖဲွFက 

ဆိ:ငး်မနွကိ်: ေတွFဆံ:ေမးြမနး်သည့အ်ခါ သAသည ်IDP စခနး်သိ: ့ြပနေ်ရာက်၍ ပ:နး်ေQ<ာငလ်ျက်Q<ိသည။် 

“အဒဲတီ>:တ်မိသားစ: ကaနမ်ကိ: Q<ာဖိ: ့`ကိ*းစားမ<ာ ေCကာက်တယ်” ဟ:ေြပာ၏။   

 

ဆိ:ငး်မနွ၏်ဇာတ်လမ်းသည ်ဤအစရီငခ်စံာအတွက် ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲေ့သာ လAက:နက်Aးခံရမoမ< 

လွတ်ေြမာက်လာခဲ ့ေသာ ၃၇ ဦး အနက်မ< စအံြဖစထ်:တ်9:တ်ြပသြခငး်ြဖစသ်ည။် သAဇ့ာတ်လမ်းအတွက် 

အထAးြခားဆံ:းမ<ာ ကေလး9<င့အ်တA လွတ်ေြမာက်ခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် လွတ်ေြမာက်လာသည် ့

အြခားသAအများအြပားမ<ာ ၎ငး်တိ:၏့ကေလးများကိ: မထားချငဘ်ထဲားခဲC့ကရ၏။ ကa9်:ပ်တိ: ့  

ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲသ့ည့ ်ြပနလွ်တ်ေြမာက် လာခဲသ့Aအားလံ:းမ<ာ ြမနမ်ာ9ိ:ငင်၊ံ ကချငြ်ပညန်ယ် သိ:မ့ဟ:တ် 

Q<မ်းြပညန်ယ် ေြမာက်ပိ:ငး်မ<ြဖစb်ပီး ၎ငး်အရပ်များသိ: ့ ြပနသ်ာွး9ိ:ငခဲ်C့ကသည။် အများစ:မ<ာ ထိ:ေဒသတွင ်

ြမနမ်ာအစိ:းရတပ်များ9<င့ ်ကချင ်လွတ်ေြမာက်ေရး အဖဲွFအစညး် (KIO) ၊ ၎ငး်၏ လက်နက်ကိ:ငအ်ဖဲွF ြဖစေ်သာ 

ကချင ်လွတ်ေြမာက်ေရးတပ်မေတာ် (KIA) တိ:အ့Cကား တိ:က်ပွဲ၏သက်ေရာက်မoခံရေသာ မိသားစ:များမ< 

ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ပဋပိကSမ<ာ ၁၉၄၈ ခ:9<စ ်ြပညေ်ထာငစ်:ြမနမ်ာ9ိ:ငင် ံလွတ်လပ်ေရးရသည်က့ာလမ< 

စတငခဲ်ေ့သာ်လညး် ၂၀၁၁ ခ:9<စတွ်င ်၁၇ 9<စC်ကာ အပစအ်ခတ်ရပ်စေဲရးအဆံ:းတွင ်ရနလိ်:မoများ 

တQ<ိနထ်ိ:းတိ:းပာွးလာမoေCကာင့ ်ကချင9်<င့ ်အြခားတိ:ငး်ရငး်သားလAနညး်စ: တစသ်နိး်ေကျာ်  

ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာေြပးခဲရ့သည။်  

 

ထိ:ပဋပိကSေCကာင့ ်ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်Q<ိ များစာွေသာြပညသ်Aများမ<ာ 

အသက်Q<ငေ်နထိ:ငေ်ရးအတွက် >:နး်ကနေ်နCကရသည။် အထAးသြဖင့ ်KIO 

ထနိး်ချ*ပ်ထားသည့န်ယ်ေြမေဒသတွင ်လAသားချငး်စာနာမoအေထာက်အပံမ့ျားကိ:  ြမနမ်ာ အစိ:းရက 

များေသာအားြဖင့ ်ပိတ်ပငထ်ားခဲသ့ည့အ်တွက် ၎ငး်တိ:၏့စတ်ိပျက်စရာအေြခအေနမ<ာ 

ပိ:၍ဆိ:းရွားေနြခငး်ြဖစသ်ည။် စခနး်များတွင ်ေနထိ:ငC်ကေသာ ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာခဲရ့သAများမ<ာ 

အစားအစာရQ<ိေသာ်လညး် ဗိ:က်ဝသညအ်ထ ိစားစရာ လံ:ေလာက်မo မQ<ိြဖစတ်တ်သည။် သာဓက ြပရလyင ်



3 လAအ့ခငွ့အ်ေရး ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖွဲF | ၂၀၁၉ ခ:9<စ ်မတလ် 

စခနး်အ:ပ်ချ*ပ်ေရးမzးတစဦ်း၏ Q<ငး်ြပချက်အရ မိသားစ:များသည ်၄၅ ရက်Cကာတိ:ငး် မိသားစ:ဝငတ်စဦ်းလyင ်

တစရ်က် ဆန9်<စဘ်Aး9oနး်9<င့ ်ဆ၊ီ ဆား၊ ပဲ9<င့ ်အြခားအစားအစာများကဲသ့ိ:ေ့သာ ၄၅ ရက်စာ 

အြခားက:နက်ျစရိတ်အားလံ:းအတွက် ေြခာက်ေဒcလာခန ့ ်(9<င်ည့မီyေသာေင)ွ ေပးေCကာငး် သရိသည။် 

ဒ:ကSသညစ်ခနး်များ၏ ြပငပ်မ< လAတိ:သ့ညလ်ညး် အလ:ပ်အကိ:ငအ်ခွင့အ်လမ်းကငး်မဲမ့o၊ လ:ပ်ခနညး်ြခငး်၊ 

ပညာသငC်ကားေရး အတွက် အတားအဆးီများ၊ ဆယ်စ:9<စမ်ျားစွာCကာေသာ 

ပဋပိကS၏အကျိ*းဆက်အေနြဖင့ ်`ကီးစာွေသာ စးီပာွးေရး9<င့ ်လAမoေရး ထခိိ:က်မoများကိ: 

>:နး်ကန၍်ရငဆ်ိ:ငေ်နCကရသည။်  

 

အမျိ*းသားများသည ်လက်နက်ကိ:ငပ်ဋပိကSတွင ်ပါဝငေ်နေသာေCကာင့ ်အမျိ*းသမီးများအေနြဖင့ ်

၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များအတွက် တစဦ်းတညး်ေသာဝငေ်ငQွ<ာသAများ ြဖစသ်ာွးေလQ့<ိCကသည။် 

၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များကိ: ပံပိ့:းရန ်အေရးတ`ကီးလိ:အပ်ေနေသာ်လညး် ထိ:သိ: ့ ပံပိ့:း9ိ:ငရ်န ်

အခွင့အ်လမ်းနညး်ပါးသည့အ်တွက် အများအြပားမ<ာ တ>:တ်ြပည၌်အလ:ပ်Q<ာရနမ်<လဲွ၍ 

အြခားနညး်လမ်းမQ<ိဟ: ခံစားCကရသည။် တ>:တ်ြပညတွ်င ်တရားမဝငလ်:ပ်ကိ:ငသ်ညဆ်ိ:ေသာ်လညး် 

ရသည်လ့:ပ်ခက ြမနမ်ာမ<ာထက် ပိ:များbပီး အလ:ပ်အကိ:ငလ်ညး် ေပါများစာွQ<ိေနသည။် နယ်စပ်မ<ာ 

အနးီအနားတွငQ်<ိေနbပီး ခရီးသာွးစာရွက်စာတမ်းQ<ိသညြ်ဖစေ်စ၊ မQ<ိသညြ်ဖစေ်စ 

အလွယ်တကAြဖတ်သာွး9ိ:ငေ်နသည။်  

 

လAက:နက်AးသAများသည ်၎ငး်တိ:၏့ဆိ:းရွားေသာအေြခအေနအေပc အြမတ်ထ:တ်Cက၏။ ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်

Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်တွင ်တ>:တ်ြပည၌်အလ:ပ်လ:ပ်ရန ်တရားဝင ်အလ:ပ်ေခcယAေရးစနစမ်Q<ိေသာ်လညး် 

မိတ်ေဆမွျား၊ အမ်ိနးီချငး်များ၊ အသမိျား9<င့ ် ေဆမွျိ*းများစသည့ ်အချိတ်အဆက်များQ<ိbပီး ၎ငး်တိ:က့ 

အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများကိ: နယ်စပ်အြခားတစဘ်က်တွင ်အေတာ်အတန ်

အကျိ*းအြမတ်များေသာ အလ:ပ်အကိ:ငမ်ျား ကမ်းလ<မ်းCကသည။် ဤအလ:ပ်များအနက် အချိ*F မ<ာ 

စစမ်<နေ်သာ်လညး် မCကာခဏဆိ:သလိ:ပင ်၎ငး်တိ:မ့<ာ အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများကိ: “ဇနးီမယားများ” 

ဟ:ေခါငး်စ[တပ်bပီး လိငက်aနမ်ျားဘဝသိ: ့  ေရာငး်ချရနစ်စီ[ေနေသာ လAက:နက်AးသAများ၏ 

ြဖားေယာငး်ေသးွေဆာငမ်oများ ြဖစC်ကသည။်    

 

နယ်စပ်၏အြခားတစဖ်က်တွင ်အမျိ*းသမီးများ Q<ားပါးေန၏။ တ>:တ်9ိ:ငင်၏ံအမျိ*းသမီးလAဦးေရ 

ရာခိ:င9်oနး်သည ်၁၉၈၇ 9<စမ်<စ၍ 9<စစ်[ ကျဆငး်လာခဲသ့ည။် အသက် ၁၅ 9<စမ်< ၂၉ 9<စအ်Cကား 

အမျိ*းသား9<င့အ်မျိ*းသမီး လAဦးေရကွာြခားမoတိ:းပာွးေနကာ ဆက်လက် ြမင့မ်ားလာလျက်Q<ိ၏။ 



“ငါတိ:က့ိ: ကေလးတစေ်ယာကေ်မးွေပးရင ်မငး်ကိ:လ_တေ်ပးမယ”် 4 

တ>:တ်9ိ:ငင်တွံင ်လAေ့လာကသိ: ့ ေရာက်လာသင်ပ့ါလျက် “ေပျာက်ဆံ:းေနေသာ အမျိ*းသမီးများ” 

သနး်သံ:းဆယ်မ< သနး်ေလးဆယ်အထQိ<ိေCကာငး် သ:ေတသမီျားက ခန ့မ်<နး်Cက၏။ ထိ:သိ:ေ့ပျာက်ဆံ:းေနြခငး်မ<ာ 

မိနး်ကေလးမ<နး်သသိြဖင် ့သေ9}သားဖျက်ချမo၊ ကေလးငယ် ဘဝမ<ာပင ်သတ်ြဖတ်မo၊ ကေလးေမးွbပီးေနာက် 

စနွ ့ပ်စမ်o9<င့ ်(အာဟာရ9<င့ ်ကျနး်မာေရးဆိ:ငရ်ာ အေထာက်အပံေ့ပးရာတွင ်မိနး်ကေလးများအား 

လျစလ်ျh>oထားေစသည့)် ေယာက်ျားကေလးများကိ: ပိ:၍9<စသ်က်မo စသည် ့အေCကာငး်ရငး်များေCကာင့ ်

ြဖစb်ပီး ဤအေCကာငး်ရငး် အများအြပားမ<ာ ၁၉၇၉ ခ:9<စမ်< ၂၀၁၅ အထ ိတ>:တ်9ိ:ငင်တွံင ်ကျင်သ့ံ:းခဲေ့သာ 

“တစအ်မ်ိေထာင ်ကေလးတစေ်ယာက် မAဝါဒ”9<င့ ်အမျိ*းသမီးများ၏ မျိ*းပာွးမoဆိ:ငရ်ာရပိ:ငခွ်င့မ်ျားအေပc 

တ>:တ်9ိ:ငင်၏ံဆက်လက်ကန ့သ်တ်မoများေCကာင့ ်ပိ:၍ဆိ:းရွားလာခဲသ့ည။်       

 

အမျိ*းသားအမျိ*းသမီး မညမီyမoေCကာင့ ်တ>:တ်အမျိ*းသားများစာွမ<ာ ဇနးီမဲြ့ဖစေ်နCကသည။် သက~ ရာဇ် ၂၀၃၀ 

တွင ်အသက် ၃၀ ေကျာ်၊ ၄၀ နးီပါးQ<ိ တ>:တ်အမျိ*းသားများ၏ ၂၅ ရာခိ:င9်oနး်သည ်

အမ်ိေထာငက်ျရဦးမညမ်ဟ:တ်ဟ: တွက်ချက်ခန်မ့<နး်ထားCကသည။် အချိ*Fမိသားစ:များသည ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< 

လAက:နက်Aးခံရသည့အ်မျိ*းသမီးများကိ: ဝယ်ယAရန ်လိ:လိ:လားလားQ<ိေနCကbပီး လAက:နက်AးသAများမ< ဤသညကိ်: 

စတ်ိအားထက်သနစွ်ာ အခွင့ေ်ကာငး်ယAေနCကသည။်  

 

ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< တ>:တ်9ိ:ငင်သံိ: ့ ဇနးီမယားများအြဖစ ်ေရာငး်ချရန ်လAက:နက်Aးခံေနရသည့ ်အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်

မိနး်ကေလးများဦးေရကိ: ခန ့မ်<နး်ရန ်ခက်ခဲသည။် ၂၀၁၇ ခ:9<စတွ်င ်အမျိ*းသမီး ၂၂၆ ဦး တ>:တ်9ိ:ငင်သံိ: ့ 

လAက:နက်AးခံရေCကာငး် လAဝငမ်ò ကီးCကပ်ေရးအာဏာပိ:ငမ်ျားက ေပးခဲသ့ည့ ်အချက်အလက်များကိ: 

ကိ:းကားbပီး ြမနမ်ာ9ိ:ငင် ံလAအ့ခွင့အ်ေရးေကာ်မQ<ငက် ေြပာသည။် ြမနမ်ာ9ိ:ငင် ံလAမoဖAလံ:ေရးဦးစးီဌာနသည ်

9<စစ်[ တ>:တ်ြပညမ်<ြပနလ်ညေ်ရာက်Q<ိလာေသာ လAက:နက်Aးခံရသည့အ်မျိ*းသမီး အေယာက် ၁၀၀ 9<င့ ်၂၀၀ 

အCကားကိ: ကAညေီထာက်ပံမ့oေပးသည။် 

  

သိ:ရ့ာတွင ်ဤကိနး်ဂဏနး်များသည ်အမoစ:စ:ေပါငး်၏ ေသးငယ်ေသာအစတ်ိအပိ:ငး်တစရ်ပ်ကိ:သာ 

ကိ:ယ်စားြပ*ြခငး်ြဖစ9်ိ:ငသ်ည။်  နယ်စပ်၏ မညသ်ည့ဘ်က်တွငမ်y စ:စ:ေပါငး်အေရအတွက်9<င့ပ်တ်သက်၍ 

စတ်ိချရသည့စ်ာရငး်အငး်များ မQ<ိေပ။  ေပျာက်ဆံ:းေနေသာ အမျိ*းသမီးအများအြပားကိစÅကိ: 

မညသ်ည့အ်ခါမy မတိ:ငC်ကားCကသလိ: လAက:နက်Aးခံရသည့ ်အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများကိ: မညသ်ည့ ်

အခါမy ြပနေ်တွF Cကြခငး်မQ<ိသည့အ်ြပင ်ထက်ွေြပးလွတ်ေြမာက်ခဲသ့ည့ ်အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်

မိနး်ကေလးများသည ်ပတ်ဝနး်ကျင၏် ဆန်က့ျင>်oတ်ချမoဒဏကိ်: ေCကာက်သည့အ်တွက် 

၎ငး်တိ:၏့အေတွFအCကံ*ကိ: လyိ*F ဝ<က်ထား9ိ:ငသ်ြဖင့ ်တိကျမ<နက်နသ်ည့ ်စာရငး်အငး်များေကာက်ခံရနမ်<ာ 



5 လAအ့ခငွ့အ်ေရး ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖွဲF | ၂၀၁၉ ခ:9<စ ်မတလ် 

ခက်ခဲမည ်ြဖစသ်ည။် ဥပေဒအတိ:ငး် အတိအကျ လိ:က်နာေဆာငရွ်က်မo ကငး်မဲြ့ခငး်၊ 

ြပနလ်ညလွ်တ်ေြမာက်လာခဲသ့Aများအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်oများကငး်မဲြ့ခငး် တိ:ေ့Cကာင့ ်

ပငွ့လ်ငး်စာွထ:တ်ေြပာလာေစေရးတွင ်အဟန ့အ်တားြဖစေ်နသည။် လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများ9<င့ ်

မိသားစ:များအေနြဖင့ ်အကAအည ီ ေတာငး်ခံသည်အ့ခါမ<ာပငလ်yင ်တ>:တ်ြပညဘ်က်ြခမ်းြဖစြ်ဖစ၊် 

ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< ြဖစြ်ဖစ ်တိ:ငC်ကားမoများကိ: မညသ်ည့အ်ဖဲွFအစညး်က စနစတ်ကျ 

စာရငး်ြပ*စ:ေနသညဆ်ိ:သညမ်<ာ မQ<ငး်ေပ။   

 

ဤအစရီငခ်စံာအတွက် ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲသ့ည့ ်လAက:နက်Aးမoခံခဲရ့သAများမ<ာ အေမရိကန ်ေဒcလာ ၃၀၀၀ 9<င့ ်

၁၃၀၀၀ အCကား ညမီyသည့ ် ေငပွမာဏြဖင် ့ေရာငး်ချခံခဲရ့ြခငး်ြဖစသ်ည။်  ၎ငး်တိ:ကိ့: အခါအားေလျာ်စာွ 

ဝယ်ခဲေ့သာမိသားစ:များ အေနြဖင် ့ယငး်ေပးေချေငမွ<ာ လိ:လိ:လားလား9<င်လိ့:က်လာေသာ ဇနးီမယားအတွက် 

သတိ:သ့ားဘက်က တငေ်တာငး်ေCကးေငအွြဖစ ်ထငေ်နCကပံ:ရေသာ်လညး် များစာွေသာမိသားစ:တိ:က့မA 

၎ငး်တိ:လ့Aက:နက်Aးမoတွင ်ပါဝငေ်နေCကာငး် သသိညမ်<ာ ထငQ်<ား၏။ ေနာငမ်< 

>:တ်တရက်သလိိ:က်ရသAများပငလ်yင ်၎ငး်တိ:ဝ့ယ်ယAခဲေ့သာ အမျိ*းသမီး သိ:မ့ဟ:တ် မိနး်ကေလးအား 

ြပနလ်_တ်ေပးခဲ၏။  

 

လAက:နက်AးသAများသည ်အမျိ*းသမီးများအား လိမ်လညလ်<ည့ြ်ဖား၍ လိငပိ်:ငး်ဆိ:ငရ်ာကaနြ်ပ*မoအတွငး်ပိ:ခဲ့၏့။ 

ဤအစရီငခ်စံာအတွက်  ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲသ့ည့ ်အမျိ*းသမီး9<င့ ်မိနး်ကေလးအများစ:မ<ာ 

၎ငး်တိ:သ့၍ိယံ:Cကညစ်တ်ိချသAတစစ်ံ:တစဦ်းက စ:ေဆာငး်ခဲြ့ခငး်ြဖစ၏်။ ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲေ့သာသA 

လAက:နက်Aးမo သားေကာင ်၃၇ ဦးအနက် ၁၅ ဦးမ<ာ မိတ်ေဆမွျားက စ:ေဆာငး်ြခငး်ကိ:ခံခဲရ့bပီး ၁၂ ဦးမ<ာ 

မျက်9<ာသတိစဦ်းမ< စ:ေဆာငး်ြခငး်ကိ: ခံခဲရ့ေCကာငး် ေြပာ၏။ အမျိ*းသမီးတစဦ်းမ<ာ ၎ငး်၏ကျမ်းစာေကျာငး်မ< 

မိတ်ေဆတွစဦ်း၏ေရာငး်စားြခငး်ကိ: ခံခဲရ့သည။်  ေနာက်တစဦ်းမ<ာ သAသေိသာ အသက် ၁၃ 9<စအ်ရွယ် 

မိနး်ကေလးတစဦ်း၏ စ:ေဆာငး်ြခငး်ကိ: ခံရသည။် ေနာက် ၆ ဦးမ<ာ ၎ငး်တိ: ့ ကိ:ယ်တိ:င၏် ေဆမွျိ*းများ၏ 

စ:ေဆာငး်ြခငး်9<င့ ်ေရာငး်စားြခငး်ကိ:ခံခဲရ့သည။်  

 

အချိ*Fအမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများက ၎ငး်တိ:သ့ညလ်မ်းခရီးတွငေ်ဆးခတ်ခံရbပီး ေသာခ့တ်ထားေသာ 

အခနး်တစခ်နး်တွင ်9ိ:းလာခဲသ့ညဟ်:  ေြပာသည။် အြခားသAများကိ:မA နယ်စပ်ေကျာ်bပီးေနာက် 

၎ငး်တိ:ကိ့:ကတိေပးခဲသ့ည့အ်လ:ပ် မQ<ိေတာေ့Cကာငး်၊ သိ:ေ့သာ် ရက်အနညး်ငယ်  ခရီးေဝးသည့ေ်နရာ၌ 

ေနာက်အလ:ပ်တစခ်:Q<ိေCကာငး် ေြပာခဲC့က၏။ ဘာသာစကားအခက်အခဲေCကာင့ ်ဆက်သယ်ွေြပာဆိ:9ိ:ငြ်ခငး် 

မQ<ိဘ၊ဲ အမ်ိြပနရ်န ်ပိ:က်ဆလံညး်မQ<ိေသာေCကာင့ ်အမျိ*းသမီး9<င့ ်မိနး်ကေလးများစာွတိ:သ့ည ်
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တိ:း၍စတ်ိမသက်မသာ ြဖစလ်ာေနေသာ်လညး် အြခားလ:ပ်ကိ:ငစ်ရာမQ<ိသြဖင့ ်၎ငး်တိ:ကိ့:လိ:က်ပိ:သ့A9<င့ ်

ေနCကရ၏။  

 

၎ငး်တိ:ကိ့:ဝယ်ယAသAများထပိံ: ့bပီးေသာအခါ လAက:နက်Aးခံလိ:က်ရေCကာငး် အမ<နတ်ရားမ<ာ 

ထငQ်<ားသာွးခဲေ့လသည။် ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲသ့A အများစ:မ<ာ ကနဦး၌ ၎ငး်တိ:ကိ့:ဝယ်ယAေသာမိသားစ:က 

အခနး်တစခ်နး်ထတွဲင ်ေသာခ့တ်ထားကာ ထိ:မိသားစ:က ၎ငး်အမျိ*းသမီးများကိ: ကိ:ယ်ဝနQ်<ိသာွးရန်̀ ကိ*းစား၍ 

မCကာခဏ မ:ဒမ်ိးကျင့C်က၏။ ၎ငး်တိ:ကိ့:ဝယ်ယAခဲေ့သာမိသားစ:များသည ်“ဇနးီမယားလိ:ချငသ်ညထ်က်” 

ကေလးQ<ိရန ်ပိ:၍စတ်ိဝငစ်ားပံ:ရေလQ့<ိေCကာငး် ြပနလွ်တ်ေြမာက်လာသAများကေြပာသည။် လAက:နက်AးခံရသA 

အမျိ*းသမီး9<င့မိ်နး်ကေလးများက ၎ငး်တိ: ့ ကေလးေမးွbပီးသည9်<င့ ်ကေလး သိ:မ့ဟ:တ် ကေလးများကိ: 

ချနထ်ားခဲပ့ါက လွတ်လပ်စာွ သာွး9ိ:ငb်ပီြဖစေ်Cကာငး်ကိ: မေြပာဘ ဲနားလညထ်ားသညြ်ဖစb်ပီး အချိ*Fကိ:လညး် 

အတိအလငး် ေြပာြပထားCက၏။ အချိ*F မ<ာ သားသမီးရ9ိ:ငေ်ရး အတွက် က:သမoများဟ:ယAဆရသည့ ်

က:သမoများကိ: စတ်ိဆ9Éမပါဘ ဲခံယAခဲC့ကရသည။်  

 

လAက:နက်Aးခံရေသာ “ဇနးီမယား” အချိ*F မ<ာ လိငပိ်:ငး်ဆိ:ငရ်ာ ကaနြ်ပ*မoအြပင ်>:ပ်ပိ:ငး်ဆိ:ငရ်ာ9<င့ ်

စတ်ိပိ:ငး်ဆိ:ငရ်ာ ညÑ[းပနး်9<ပ်ိစက်မoများကိ:  ဆက်တိ:က်ခံစားခဲရ့သည။် အြခားအမျိ*းသမီးများမ<ာမA ၎ငး်တိ:ကိ့: 

ဖမ်းဆးီထားသည့ ်မိသားစ:ပိ:င ်အမ်ိ၌ြဖစေ်စ၊ လယ်ထတွဲငြ်ဖစေ်စ၊ အဓမÖေစခိ:ငး်ြခငး် ခံခဲရ့၏။  

 

ေတွFဆံ:ေမးြမနး်ခဲေ့သာ လAက:နက်Aးခံရေသာ အမျိ*းသမီး9<င့မိ်နး်ကေလးများက 

၎ငး်တိ:ထ့က်ွေြပးလွတ်ေြမာက်ရန ်အခွင့အ်ေရး တစရ်ပ်ကိ: ေစာင့ခဲ်ေ့Cကာငး်ေြပာ၏။  အချိ*Fက 

သတီငး်ပတ်ေပါငး်များစာွ၊ လေပါငး်များစွာ ေစာင့ခဲ်C့က၏။ အများအြပားမ<ာ 9<စေ်ပါငး်များစွာ  ေစာင့ခဲ်C့က၏။ 

အနညး်ငယ်မ<ာ တ>:တ်ရဲထ ံ သာွးခဲb့ပီး အကAအညရီခဲC့က၏။ အများစ:မ<ာ လAစမ်ိးများအား 

အကAအညေီတာငး်ခံြခငး်၊ ၎ငး်တိ:န့ားလညသ်ည့ ်ဘာသာစကားြဖင့ ် ေြပာဆိ:9ိ:ငမ်ည့သ်A တစစ်ံ:တစဦ်းအား 

အသညး်အသနQ်<ာြခငး်တိ: ့ြဖင့ ်၎ငး်တိ:ဘ့ာသာ ထက်ွေြပး လွတ်ေြမာက်ခဲC့က၏။ Q<စဦ်းမ<ာ ၎ငး်တိ:ကိ့: 

ဝယ်ယAသAများ9<င့ရ်ခဲသ့ည့က်ေလးများကိ: မထားချငဘ်ထဲားရစခဲ်ရ့ကာ ယငး်အတွက်ေCကာင့ ်၎ငး်တိ: ့ 

လွနစ်ာွနာကျငခံ်စားရ၏။  

 

ြမနမ်ာြပညြ်ပနေ်ရာက်ေသာအခါ ၎ငး်တိ:သ့ည ်စတ်ိဒဏရ်ာများ9<င့လံ်:းပနး်ရbပီး အချိ*F မ<ာ ၎ငး်တိ:ခံ့ခဲရ့ေသာ 

ညÑ[းပနး်9<ပ်ိစက်မoေCကာင့ ် ေနာက်ဆက်တဲွ ကျနး်မာေရးြပဿနာများ9<င့ ်လံ:းပမ်းရပါသည။် ြမနမ်ာ9ိ:ငင်တွံင ်

လက်နက်ကိ:ငပ်ဋပိကS9<င့ ်ေနအမ်ိစနွ ့ခွ်ာရမo ဆက်လက်ြဖစေ်ပcေနသြဖင့ ်နဂိ:က ၎ငး်တိ:အ့ား တ>:တ်ြပညသ်ိ: ့ 



7 လAအ့ခငွ့အ်ေရး ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖွဲF | ၂၀၁၉ ခ:9<စ ်မတလ် 

ေရာငး်စားခံရေအာင ်တွနး်ပိ:ခဲ့သ့ည် ့ေငေွရးေCကးေရးအေြခအေန ဆိ:းရွားမoကိ:ပင ်ြပနလ်ည ်

ရငဆ်ိ:ငရ်ြပနသ်ည။် အချိ*Fက တရားေရးနညး်လမ်းမ<တစဆ်င် ့၎ငး်တိ:၏့ကေလးများကိ: အ:ပ်ထနိး်ခွင့ ်

သိ:မ့ဟ:တ် ေတွF ခွင့ရ်ရန ်`ကိ*းပမ်းCက၏။ ၎ငး်တိ:အ့ားလံ:းသည ်၎ငး်တိ:၏့လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး်များ၊ 

တစခ်ါတစရံ်တွင ်၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များထမံ< ဖယ်Cက[မo9<င် ့ရငဆ်ိ:ငရ်ေသာပတ်ဝနး်ကျင၊် ၎ငး်တိ:အ့ား 

၎ငး်တိ:ခံ့စားခဲရ့ေသာဒ:ကSမ< ြပနလ်ညထ်Aေထာင9်ိ:ငရ်န ်ကAညမီည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်o အနညး်ငယ်သာ Q<ိေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျငတွ်င ်>:နး်ကနေ်နCကရသည။်   

 

ြမနမ်ာအာဏာပိ:ငမ်ျား၊ တ>:တ်အာဏာပိ:ငမ်ျား9<င့ ်KIO များ အပါဝင ်နယ်စပ်၏9<စဘ်က်စလံ:းQ<ိ 

ဥပေဒ`ကီးCကပ်ေရးအရာQ<ိများသည ်လAက:နက်Aးခံရေသာ အမျိ*းသမီး9<င့မိ်နး်ကေလးများကိ: 

ြပနလ်ညရ်Q<ိေရးအတွက် အနညး်ငယ်သာ`ကိ*းပမ်းခဲC့ကသည။် မိမိတိ:၏့  ေပျာက်ဆံ:းေနေသာ သမီး၊ 

ညမီ/အစမ် သိ:မ့ဟ:တ် ဇနးီသညကိ်: ြပန ်ေတွF Q<ိေရးအတွက် အကAအညလီာေတာငး်သည့ ်မိသားစ:များကိ: 

ရဲက `ကိမ်ဖနမ်ျားစာွ 9<ငလ်_တ်ခဲC့ကbပီး ရဲအား အေရးယAေဆာငရွ်က်ေစလိ:ပါက ပိ:က်ဆေံပးရမညြ်ဖစေ်Cကာငး် 

ေြပာေလQ့<ိCကသည။်   

 

အမျိ*းသမီး9<င့မိ်နး်ကေလးများက ထက်ွေြပးလွတ်ေြမာက်၍ တ>:တ်ရဲထ ံေြပးသာွးေသာအခါ ရာဇဝတ်မo 

ကျhးလွနခံ်ရသAများအြဖစ ်ဆက်ဆခံံရမည့အ်စား လAဝငမ်ò ကီးCကပ်ေရး ချိ*းေဖာက်မoများြဖင့ ်

တစခ်ါတစရံ်တွင ်ေထာငခ်ျခံရသည။် ဒ:ကSခံရသAများအား ြမနမ်ာ9ိ:ငင်သံိ: ့  ြပနပိ်: ့ြခငး်ကိ:လညး် 

ပရမ်းပတာြပ*လ:ပ်သြဖင့ ်တစခ်ါတစရံ်တွင ်ဒ:ကSေကျာ်လ_ားခဲသ့Aများမ<ာ နယ်စပ်တွင ်ေသာငတ်ငေ်နြခငး် 

သိ:မ့ဟ:တ် ပစထ်ားခံရခဲြ့ခငး်များ Q<ိသည။်  

 

လAက:နက်Aးသားေကာငအ်များအြပားမ<ာ ၎ငး်တိ:၏့ဇာတ်လမ်းများကိ: ေြပာြပရန ်ေCကာက်ေသာ်လညး် 

တရားမyတမoရQ<ိရန ်`ကိ*းပမ်းသAများမ<ာ တရားမyတမo ရQ<ိခသဲည။် အဘယ်ေCကာင့ဆ်ိ:ေသာ် ၎ငး်တိ:ကိ့: 

လAက:နက်Aးခဲေ့သာသAများမ<ာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်Q<ိေနbပီး ၎ငး်တိ:၏့ လAက:နက်Aးေရးလoပ်Q<ာမoများကိ: 

ဆက်လက်လ:ပ်ကိ:ငေ်နေလQ့<ိေသာေCကာင့ ်ြဖစသ်ည။် ြမနမ်ာအာဏာပိ:ငမ်ျားက ဖမ်းဆးီမoများ  

ြပ*လ:ပ်ခဲလ့yငလ်ညး် ၎ငး်တိ:သ့ည ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်Qံ<ိ ကနဦးပွဲစားများကိ:သာ ပစမ်<တ်ထားေလQ့<ိbပီး တ>:တ်9ိ:ငင်မံ< 

ကျနအ်ဆက်အသယ်ွ ကွနရ်က်များကိ:မA  ပစမ်<တ်ထားေလ ့မQ<ိေပ။ ကa9်:ပ်တိ:သ့သိေလာက် 

လAက:နက်Aးခံရေသာ “ဇနးီမယားများ” ကိ: သလိျက်9<င့ဝ်ယ်ကာ ညÑ[းပနး်9<ပ်ိစက်သAများကိ: တ>:တ်ရဲက 

မညသ်ည့အ်ခါမy ဖမ်းဆးီမo မြပ*သေလာက် Q<ိ၏။ တစခ်ါတစရံ်တွင ်ကျhးလွနသ်Aများကိ: တရားြပနမ်စွဖိဲ: ့ 

လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများကိ: ၎ငး်၏မိသားစ:9<င့ ်မိတ်ေဆမွျားက တားဆးီCက၏။ KIO ထနိး်ချ*ပ်ေဒသများတွင ်
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လAက:နက်AးသAများကိ: အြပစေ်ပးရာ၌ တစခ်ါတစရံ်တွင ်အြပစေ်ဖာ်ဆံ:းမြခငး်ထက် မပိ:ေပ။ ြမနမ်ာ9ိ:ငင်၊ံ 

တ>:တ်9ိ:ငင်9ံ<င့ ်KIO ထနိး်ချ*ပ်ေဒသများမ< ရဲများသည ်တစဦ်း9<င့တ်စဦ်း ညÑ9ိoငိး်ေဆာငရွ်က်ရန ်`ကိ*းပမ်းရန ်

သိ:မ့ဟ:တ် ဤအမoများကိ: ဦးစားေပးရန ်`ကိ*းပမ်းမoနညး်Cကသည။်   

 

တ>:တ်9ိ:ငင်တွံင ်သားသမီးများထားခဲေ့သာ အမျိ*းသမီး9<င့မိ်နး်ကေလးများသည ်

၎ငး်တိ:၏့ကေလးများြပနလ်ညရ်Q<ိေရးအတွက် အလားအလာမQ<ိေပ။ အချိ*F မ<ာ 

၎ငး်တိ:၏့သားသမီးများ9<င့အ်တA အသညး်အသနေ်နချငလွ်နး်သြဖင့ ်၎ငး်တိ:အ့ား ကaနအ်ြဖစ ်ဖမ်းဆးီခဲေ့သာ 

မိသားစ:များထသံိ: ့ ြပနသ်ာွးခဲC့ကသည။် ကေလးဆြီပနသ်ာွးရန်̀ ကိ*းပမ်းခဲေ့သာ်လညး် 

တ>:တ်9ိ:ငင်လံAဝငမ်ò ကီးCကပ်ေရး အရာQ<ိများက 9<ငလ်_တ်လိ:က်သြဖင် ့ကေလးအား ေနာက်ထပ် 

မညသ်ည့အ်ခါမy ြပနမ်ေတွFရေသာ အမျိ*းသမီးတစဦ်းအေCကာငး် လAအ့ခွင့အ်ေရး  ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖဲွFက 

သQိ<ိထားပါသည။်   

 

ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်သည ်စစရ်ာဇဝတ်မoများအြပင ်ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ် ေြမာက်ပိ:ငး်တွင ်

လAသားမဆနသ်ည်ရ့ာဇဝတ်မoများ ကျhးလွနခဲ်ေ့Cကာငး် ၂၀၁၈ ခ:9<စ ်ကမàာက:လသမဂâမ< 

ေတွF Q<ိချက်များQ<ိေသာ်လညး် ထိ:ေဒသများQ<ိ လက်နက်ကိ:င ်ပဋပိကSမ<ာ 9ိ:ငင်တံကာ၏ အေရးဂ>:ြပ*မoမ< 

များစာွလွတ်ကငး်ခဲသ့ည။် ရခိ:ငြ်ပညန်ယ်Q<ိ >ိ:ဟငဂ်ျာလAမျိ*းများအေပc ကျhးလွနခဲ်သ့ည့ ်

ရက်စက်Cကမ်းCက*တ်မoများကိ: သတငး် ေခါငး်`ကီးပိ:ငး်များ၌ ေဖာ်ြပခဲC့ကေသာ်လညး် ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်

Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်မ< အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများမ<ာမA အများမြမငသ်ည့ ်သားေကာငမ်ျားသာ 

ြဖစေ်နCကသည။် ၎ငး်တိ:အ့ေြမာက်အြမားမ<ာ  ြမနမ်ာ9ိ:ငင်၌ံ စစပ်ွဲ9<င့ ်ေနအမ်ိစနွ ့ခွ်ာထက်ွေြပးရြခငး်၊ 

တ>:တ်ြပညတွ်င ်အမျိ*းသမီးများ၏ မျိ*းပာွးပိ:ငခွ်င့မ်ျားကိ: ဖျက်လိ:ဖျက်ဆးီြငငး်ပယ်မo၏ ဆိ:းကျိ*းတိ: ့ 

ဆံ:စညး်မိြခငး်အားြဖင့ ်ေြပာမြပ9ိ:ငေ်လာက်ေအာငြ်ပငး်ထနေ်သာ ညÑ[းပနး်9<ပ်ိစက်ခံရသည့ဘ်ဝများတွင ်

ပိတ်မိေနCကသည။်    
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အ<ကြံပ;ချကမ်ျား 
 

ြမန်မာ@ိ&ငင်အံစိ&းရ@Aင့ ်တB&တ@်ိ&ငင်အံစိ&းရသိ& ့  
• အစိ:းရ၏ လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး`ကိ*းပမ်းမoများအေနြဖင့ ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< တ>:တ်9ိ:ငင်သံိ: ့ 

“ဇနးီမယား” အြဖစေ်ရာငး်ချရန ်လAက:နက်Aးြခငး်ကိ: ပိ:၍ဂ>:ြပ*သင့b်ပီး ထိ:သိ:ဂ့>:ြပ*ရာတွင ်ဤပံ:စြံဖင့ ်

လAက:နက်Aးြခငး်ကိ: တားဆးီရန ်ပစမ်<တ်ထားသည့ ်`ကိ*းပမ်းမoများ၊ ကယ်ဆယ်ေရး၊ လAက:နက်Aးခံခဲရ့ 

သAများကိ: ကAညပံီပိ့:းေရး၊ ကျhးလွနသ်Aများ9<င့ ်ဝယ်ယAသAများကိ: စံ:စမ်း၍ အေရးယAြခငး်များ 

ပါဝငသ်င့သ်ည။်   

• ၂၀၀၄ ခ:9<စ ်မဲေခါငေ်ဒသတွငး် လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ဝန်̀ ကီးအဆင့ ်ညÑ9ိoငိး်ေဆာငရွ်က်မo 

(COMMIT) 9<င့ ်၂၀၀၉ ခ:9<စ ်“ြပညေ်ထာငစ်:ြမနမ်ာ9ိ:ငင်အံစိ:းရ9<င့ ်တ>:တ်ြပညသ်Aသ့မÖတ9ိ:ငင် ံ

အစိ:းရအCကား လAက:နက်Aးမo တိ:က်ဖျက်ေရး ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မo ခိ:ငမ်ာေစေရး 

နားလညမ်oစာခaနလ်_ာ” တိ:ကိ့: အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မo ပိ:မိ:  ေကာငး်မနွရ်န ်ေဆာငရွ်က်ေရး၊ 

ထေိရာက်မoQ<ိ၍ ညÑ9ိoငိး်ေဆာငရွ်က်ထားေသာ လAက:နက်Aးမoတားဆးီကာကွယ်ေရး၊  

ဥပေဒ`ကီးCကပ်မo9<င့ ်လAက:နက်AးခံရသAများကိ: ကAညပံီပိ့:းေရး တာဝနယ်Aေဆာငရွ်က်ရန။် 

• လAက:နက်Aးမoတားဆးီေရးတွငလ်ညး်ေကာငး်၊ လAက:နက်AးခံရသAများ9<င့ ်၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များကိ: 

ကAညပံီပိ့:းရာတွင ်လညး်ေကာငး် လက်ေတွF  ေအာငြ်မငေ်Cကာငး်  အေထာက်အထားQ<ိသည့ ်

ြပညတွ်ငး်9<င့ ်9ိ:ငင်တံကာ NGO များ၏အလ:ပ်ကိ: ပံပိ့:းရန။်    

 

ကာကယွတ်ားဆးီြခငး် 
• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညေ်ြမာက်ပိ:ငး်အပါအဝင ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< ြပညသ်Aြပညသ်ားများ 

တ>:တ်9ိ:ငင်တွံင ်တရားဝင ် အလ:ပ်အကိ:င ်ရQ<ိbပီး ထိ:9ိ:ငင်သံိ: ့ ေဘးကငး်စာွ ခရီးသာွး9ိ:ငေ်ရးအတွက် 

အလ:ပ်အကိ:င ်ေခcယAမoလမ်းေCကာငး်များကိ: စညး်မျ[းစညး်ကမ်းတိ: ့ြဖင့ ်

တရားဝငြ်ဖစေ်စေရးအတွက် ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်bပီး အစိ:းရမ< ေစာင့C်ကပ်Cကည့>်oရန။်    

• နယ်စပ်ေဒသ9<င့ ်နယ်စပ်ေဒသအနးီတွင ်လAက:နက်Aးမoအ9èရာယ်အသေိပးေရး`ကိ*းပမ်းမoများ 

ခိ:ငမ်ာေစေရး၊ လAက:နက်Aးမo စံ:စမ်းေထာက်လ<မ်းေရး၊ လAက:နက်AးခံရသAများ9<င့ ်လAက:နက်Aးခံရ9ိ:ငသ်ည် ့

အလားအလာQ<ိသAများကိ: ကAညပံီပိ့:းြခငး်9<င့ ်လAက:နက်AးသAများဟ: သသံယQ<ိသAများအေပc 

ေစာင့C်ကည့ရ်နစ်ာရငး်တစခ်:ထားQ<ိ၍ အြခားသAများ9<င့ ်ေဝင<ေရးတိ:တွ့င ်ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရန။်     

 



“ငါတိ:က့ိ: ကေလးတစေ်ယာကေ်မးွေပးရင ်မငး်ကိ:လ_တေ်ပးမယ”် 10 

ဥပေဒHကးီ<ကပ်မI  
• လAက:နက်AးခံရေCကာငး် ယံ:Cကညစ်တ်ိချရေလာက်ေသာ တိ:ငC်ကားချက်အားလံ:းကိ: အလျငအ်ြမန9်<င့ ်

သင့ေ်တာ်စာွတံ: ့ြပနေ်ရး ရဲတိ:အ့ား ê_နC်ကားရန။်   

• လAက:နက်AးခံရသAများ သိ:မ့ဟ:တ် မိသားစ:များအား မကAညေီသာ သိ:မ့ဟ:တ် ပိ:က်ဆေံတာငး်ေသာ 

အရာQ<ိများအား အလ:ပ်မ<ရပ်စြဲခငး်အပါအဝင ်စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရးအရ အြပစေ်ပးရန၊် 

လAက:နက်Aးရာတွင ်ပါဝငက်ျhးလွနေ်သာ အရာQ<ိများကိ: သင့ေ်လျာ်သလိ: အေရးယAရန။်  

• ဘာသာစကားအတားအဆးီများကိ: ေကျာ်လ_ား၍ေြပာဆိ:9ိ:ငေ်ရးတွက် ရဲများအေနြဖင့ ်

စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်oများ ရယA9ိ:ငေ်အာငေ်ဆာငရွ်က်ရန။်  

• “ဇနးီမယား”အြဖစ ်လAက:နက်Aးြခငး်အေပcတိ:ငC်ကားချက်တိ:ငး်ကိ: နယ်စပ်၏ဟိ:ဘက်9<င် ့သညဘ်က် 

ညÑ9ိoငိး်bပီး တံ: ့ြပနမ်oများြပ*လ:ပ်ရန။် ရဲတိ:၏့တံ: ့ြပနမ်oများတွင ်- ၁) ဒ:ကSခံရသAကိ: Q<ာေဖွ၍ 

ေဘးကငး်စာွ ြပနလ်ညရ်ယAေရး၊ ၂) ပွဲစားများ၊ လAက:နက်AးသAများ9<င့ ်ဝယ်သAများအပါအဝင ် 

နယ်စပ်9<စဘ်က်စလံ:းတွင ်ကျhးလွနသ်Aများကိ: ဖမ်းဆးီ၍ အေရးယAေရး၊ ၃) လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAကိ: 

တ>:တ်ြပညတွ်ငက်ျနရ်စခဲ်ေ့သာ ကေလးများ9<င့ ်ြပနလ်ညဆ်ံ:စညး်ေပးေရး9<င့ ်၄) 

လAက:နက်AးခံရသAကိ: လိ:အပ်သညအ်တိ:ငး် ဝနေ်ဆာငမ်oများ9<င့ ်ချိတ်ဆက်ေပးေရးတိ:ကိ့: 

လျငြ်မနစ်ာွ9<င့ ်ထေိရာက်စွာ  ေဆာငရွ်က်မo တစရ်ပ် Q<ိမQ<ိ စစေ်ဆးရန။်    

• အမျိ*းသမီးရဲတပ်ဖဲွFဝငမ်ျားကိ: စ:ေဆာငး်၍ ထနိး်သမ်ိးထားေရးအတွက် နညး်ဗျhဟာများ ေရးဆွရဲန။်  

• လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရးအဖဲွFများ၊ ရာဇဝတ်မoကျhးလွနခ်ရံသည့ ်အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်ဆက်ဆသံည့ ်

အြခားအဖဲွFများတွင ်အမျိ*းသမီး အရာQ<ိများကိ: စံ:စမ်းစစေ်ဆးသည့အ်ခနး်ကëများတွင ်ထားQ<ိရန။် 

• ထက်ွေြပးလွတ်ေြမာက်လာသAများမ< တ>:တ်ြပညတွ်င ်ထားခဲရ့ေသာ ကေလးအားလံ:းကိ: 

ေဘးကငး်စာွ  ြပနလ်ည ်ရယAေရးအတွက် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ ညÑ9ိoငိး်ထားေသာ 

အေထာက်အကAများ ေပးရန။် 

• လAက:နက်Aးမoေကျာ်လ_ားခဲရ့သAများ ေဘးကငး်စာွ အမ်ိြပနလ်ာ9ိ:င၍် လိ:အပ်သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်oများ 

ရယA9ိ:ငေ်Cကာငး်  ေသချာေရးအတွက် နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ ညÑ9ိoငိး်ထားေသာ အေထာက်အကAများ 

ေပးရန။် 
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ြမန်မာ@ိ&ငင်အံစိ&းရသိ& ့  
ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်  

• IDP စခနး်များကဲသ့ိ: ့ လAက:နက်Aးခံရ9ိ:ငမ်oအ9èရာယ်ြမင့မ်ားသည့ေ်နရာများ၌Q<ိသAများ9<င့ ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သAများ သိ:မ့ဟ:တ် ခရီးသာွး စာရွက်စာတမ်းများ ေလyာက်ထားသAများကိ: 

လAက:နက်Aးမoအ9èရာယ်9<င့ ်မိမိကိ:ယ်ကိ:ယ်ကာကွယ်ေရးအတွက်  ေဆာငရွ်က်စရာများအသေိပးရန ်

ထေိရာက်သည့ ်အသပိညာေပးစညး်>ံ:းလoံFေဆာ်မoများ ချမ<တ်၍ အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ရန။်  

• IDP စခနး်များ၌ ေနထိ:ငေ်နသAများ9<င့ ်ပဋပိကS သက်ေရာက်မoQ<ိသည့ ်ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်

Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်တိ:Q့<ိ အြခားေနထိ:ငသ်Aများထ ံအစားအစာ၊ ေဆးဝါး9<င့ ်အြခားပံပိ့:းမoများ 

လံ:လံ:ေလာက်ေလာက် ေရာက်Q<ိေCကာငး် ေသချာေအာငြ်ပ*လ:ပ်ရန။်  

• IDP စခနး်များတွငေ်နေသာ သိ:မ့ဟ:တ် ပဋပိကSေCကာင့ ်အြခားနညး်ြဖင့ ်ထခိိ:က်ခံရေသာ 

မိနး်ကေလးများအပါအဝင ်ကေလးအားလံ:း အခမဲအ့လယ်တနး်ပညာေရးအပါအဝင ်

အခမဲပ့ညာေရးရQ<ိေအာင ်ဂ>:စိ:က်ေဆာငရွ်က်ေပးရန။်   

• IDP စခနး်များကိ: ပိတ်သမ်ိးမည်အ့စအီစ[များသည ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်၏ံ လAအ့ခွင့အ်ေရး ဝတè ရားများကိ: 

ေလးစားသည့ ်နညး်လမ်းြဖင့ ်စမံီထား၍အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မoQ<ိမQ<ိ ဂ>:စိ:က် စစေ်ဆးရန၊် 

ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာခဲရ့သAများ အမ်ိသိ: ့ ြပန9်ိ:ငေ်ရးအတွက် ေရQ<ညအ်သံ:းတည်မ့ည် ့နညး်ဗျhဟာများ 

ဖနတီ်းရန9်<င့ ်လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး9<င့ ်ကာကွယ်ေရး  ေဆာငရွ်က်ချက်များကိ: ပAးေပါငး်ရန။်  

 

ဥပေဒHကးီ<ကပ်ေရး  
• လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်သည့ရဲ်များအေနြဖင့ ်လAက:နက်AးမoကိစÅများကိ: စံ:စမ်းစစေ်ဆးရနအ်တွက် 

တ>:တ်9ိ:ငင်Qံ<ိ ရဲများ9<င့ ်အတA လ:ပ်ကိ:ငြ်ခငး်အပါအဝင ်၎ငး်တိ:တွ့င ်လ:ပ်ကိ:င9်ိ:ငသ်ည့စ်မ်ွးရည၊် 

အာဏာများ၊ သငတ်နး်9<င့ ်သယ်ယAပိ:ေ့ဆာငေ်ရး အလံ:အေလာက်Q<ိေCကာငး် ေသချာေရးအတွက် 

၎ငး်တိ:အ့ား လိ:အပ်သညမ်ျားပံပိ့:းေပးရန။်   

 

ဥပေဒြပ;ြပငေ်ြပာငး်လေဲရး  
• လငမ်ယားချငး်ကျhးလွနသ်ည်မ့:ဒမ်ိးမoကိ: ြပစမ်oအြဖစသ်တ်မ<တ်ြခငး်၊ အမ်ိတွငး်အCကမ်းဖက်မo 

အေပc 9ိ:ငင်ေံတာ်၏ တံ: ့ြပနမ်oကိ: ပိ:မိ: တိ:းတက်ေကာငး်မနွေ်စြခငး်၊ အမ်ိေထာငြ်ပ*သည့ ်အနညး်ဆံ:း 

အသက်ကိ: íခငး်ချက်မQ<ိ ၁၈ 9<စအ်ြဖစ ်သတ်မ<တ်ြခငး်၊ အတငး်အကျပ် အမ်ိေထာငြ်ပ*ေစြခငး်9<င့ ်
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မဂìလာတငေ်တာငး်ေCကးေင ွေပးရသည်ဓ့ေလ ့ကိ: တားြမစြ်ခငး်အပါအဝင ်

အမျိ*းသား9<င့အ်မျိ*းသမီးများ တနး်တAညမီyမo ပိ:မိ:ေကာငး်မနွေ်စေရးအတွက် ဥပေဒြပîာနး်ရန။် 

• တရားရငဆ်ိ:ငသ်ည့တ်ရား>ံ:းများ9<င့ ်အယAခံတရား>ံ:းများအား ြပစမ်oဆိ:ငရ်ာကျင့ထ်ံ:းဥပေဒ ပ:ဒမ် 

၄၅၄ ကိ: အသံ:းြပ*၍ လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ဥပေဒအရ ြပစမ်oထငQ်<ား ေတွF Q<ိထားသAများ 

အေပcသတ်မ<တ်သည့ဒ်ဏေ်ငကိွ: လAက:နက်AးခံရသAကရQ<ိေရး အတွက် 

ပိ:မိ:တိကျသည်ê့_နC်ကားမoများ ေပး9ိ:ငေ်အာင ်လ:ပ်ရန။်  

• ၂၀၀၅ ခ:9<စ ်လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရးဥပေဒအပါအဝင ်လAက:နက်Aးမo တိ:က်ဖျက်ေရး 

`ကိ*းပမ်းမo9<င့သ်က်ဆိ:ငသ်ည့ ်ဥပေဒြပ*အစအီစ[သည ်bပီးြပည့စ်ံ:၍ 9ိ:ငင်တံကာ စခံျိနစ်êံ_နး်များ9<င့ ်

ကိ:က်ညေီCကာငး် ေသချာေစေရးအတွက်  ြပ*ြပငေ်ရးဆွရဲန။် ထိ:9ိ:ငင်တံကာ စခံျိနစ်êံ_နး်တွင ်

အသက် ၁၈ 9<စေ်အာက် မညသ်Aမဆိ:အား ကေလးဟ: သတ်မ<တ်ြခငး်၊ 

လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး`ကိ*းပမ်းမoများ9<င်ဆ့ိ:ငေ်သာ ဥပေဒစညး်မျ[းများအေနြဖင် ့

အားလံ:းကိ:လ_မ်းြခံ*bပီး 9ိ:ငင်တံကာစခံျိနစ်êံ_နး်များ9<င်လ့ညး် ကိ:က်ညေီအာင ်ြပငဆ်င ်

ေရးဆွရဲမညဟ်: ဆိ:ရာတွင ်သာဓကအားြဖင် ့အသက် ၁၈ 9<စေ်အာက်Q<ိသA မညသ်Aကိ:မဆိ: 

ကေလးသAငယ်အြဖစ ်သတ်မ<တ်ြခငး်၊ ဥပေဒသည ်အမျိ*းသမီးအမျိ*းသား အားလံ:းကိ: 

တနး်တAဆက်ဆမံoQ<ိမQ<ိ စစေ်ဆးြခငး်၊ ‘ကေလးသAငယ်များကိ: လAက:နက်Aးြခငး်’ ဆိ:သည် ့စကားရပ်ကိ: 

အဓိပóာယ် တိတိကျကျဖွင်ဆ့ိ:ြခငး် (သိ:မ့<သာ အတငး်အကျပ်ြဖစေ်Cကာငး်၊ 

လိမ်လညလ်<ည်ြ့ဖားေCကာငး်၊ သိ:မ့ဟ:တ် အတငး်bခိမ်းေြခာက်ခိ:ငး်ေစေCကာငး် မြဖစ ်မေန 

သက်ေသြပရမညဆ်ိ:သည်အ့ချက် မQ<ိမညြ်ဖစ)် စသညတိ်: ့ ပါဝငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 

ဝန်ေဆာငမ်Iများ  
• လAက:နက်AးခံရသAများ၊ ၎ငး်တိ:၏့ကေလးများ၊ ၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များအေပc လAမoေရးအရ 

ဖယ်Cက[>oတ်ချမoကိ: တိ:က်ဖျက်ရန ်လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး်9<င့ ်ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား9<င့ ်

ပAးေပါငး်၍ လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး် အသပိညာေပးအစအီစ[များကိ: အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။် 

• လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများရQ<ိ9ိ:ငသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်oများကိ: ဝနေ်ဆာငမ်oရQ<ိသည့လ်Aဦးေရေရာ 

ဝနေ်ဆာငမ်oများ အတိ:ငး်အတာအရပါ တိ:းြမÑင့ရ်န။်  

• သတ်မ<တ်ချက်9<င်ကိ့:က်ညသီည့ ်လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများကိ: ဝနေ်ဆာငမ်oများလက်ကမ်းရန ်

နညး်လမ်းသစမ်ျား ေဖာ်ေဆာငb်ပီး၊ သတ်မ<တ်ချက်များထတွဲင ်လAက:နက်Aးခံရလ:ဆဆဲCဲကံ*ခဲသ့A 

သိ:မ့ဟ:တ် ရဲအကAအညမီပါဘ ဲထက်ွေြပးလွတ်ေြမာက်ခဲသ့Aများကိ:ပါ ထည့သ်ငွး်9ိ:ငေ်ရးအတွက် 

ပိ:မိ:ကျယ်ြပန ့ေ်စရန။်    



13 လAအ့ခငွ့အ်ေရး ေစာင့C်ကည့ေ်ရးအဖွဲF | ၂၀၁၉ ခ:9<စ ်မတလ် 

• ေအာက်ပါတိ:အ့ပါအဝင ်လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများကိ: ြပည့စ်ံ:သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်oများေပးရန-်   

၁) အေရးေပc ခိ:လoရံနေ်ဂဟာ၊  

၂) ေဘးကျပ်နကံျပ်ကာလ9<င့ ်ေရQ<ညက်ာလ 9<စသ်မိ့်ေဆးွေ9းွမo၊  

၃) အေရးေပc9<င့ ်လိ:အပ်သည့အ်ခါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q<ာက်မo ဆက်လက်ေပး၍၊ 

၎ငး်ေစာင့ေ်Q<ာက်မoတွင ်သေ9}သားဖျက်မo၊ မီးယပ်သားဖွားေစာင့ေ်Q<ာက်မo9<င့ ်HIV ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး9<င့ပ်စÅညး်များ၊ စမ်းသပ်ြခငး်9<င့ ်က:သြခငး်တိ:ပ့ါဝငပ်ါသည။်  

၄) တရားခံများအား တရားစွဆဲိ:ရန9်<င့ ်၎ငး်တိ:ထ့မံ< ေလျာ်ေCကးရေရးအတွက်9<င့ ်တ>:တ်9ိ:ငင်Qံ<ိ 

ကေလးများကိ: အ:ပ်ထနိး်ပိ:ငခွ်င့ရ်ယAေရးအတွက်ကAညရီန ်ဥပေဒေရးရာ ကAညပံီပိ့:းမo၊  

၅) ေကျာငး်တက်ြခငး်9<င့ ်သငတ်နး်များတက်ြခငး် အပါအဝင ်အသက်ေမးွမoအတွက် ပံပိ့:းမo9<င့ ် 

၆) လAက:နက်AးခံရသAများအေပc ကဲရဲ့>့oတ်ချဖယ်Cက[လိ:စတ်ိများ တိ:က်ဖျက်ေရးအတွက် 

မိသားစ:များကိ: အCကံေပးေဆးွေ9းွြခငး်9<င့ ် ြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး်အတAေနေရးကိ: ပံပိ့:းမo။   

 

ြမန်မာ@ိ&ငင်အံစိ&းရ@Aင့ ်တပ်မေတာ်သိ& ့  
• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး် တပ်မေတာ်လoပ်Q<ားမoများတွင ်9ိ:ငင်တံကာ 

လAအ့ခွင့အ်ေရးများ9<င့ ်လAသားချငး်စာနာမoဥပေဒတိ:ကိ့: လိ:က်နာရန၊် ဥပေဒချိ*းေဖာက်မoများအတွက် 

တာဝနQ်<ိသAများကိ: တာဝနခံ်ေစရန။် 

• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်Q<ိ အေထာက်အပံမ့ျားလိ:အပ်ေနေသာ 

အရပ်သားများအား လAသားချငး်စာနာမo အေထာက်အပံမ့ျား ေပးပိ:ရ့ာတွင ်လွယ်ကAေချာေမာေစေရး 

ေဆာငရွ်က်ေပးရန။် 

 

ြမန်မာ@ိ&ငင်အံစိ&းရ@Aင့ ်ကချင ်လတွေ်ြမာကေ်ရးအဖဲွMသိ& ့  
• လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး`ကိ*းပမ်းချက်များကိ: ညÑ9ိoငိး်ေဆာငရွ်က်9ိ:ငမ်ည် ့

ယ9èရားများေဖာ်ေဆာငေ်ရးအတွက် လAသားချငး်စာနာမo ဆိ:ငရ်ာ အခွင့အ်လမ်းများQ<ာေဖွရန။် 

• အပစအ်ခတ်ရပ်စေဲရး သိ:မ့ဟ:တ် bငမ်ိးချမ်းေရးသေဘာတAညခီျက်များတွင ်အမျိ*းသမီးများ 

အပါအဝင ်ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာခဲရ့သAများ9<င့ ်အြခားစစေ်ဘးဒဏခံ်ရေသာလAများ၏ စားဝတ်ေနေရး9<င့ ်

လွတ်လပ်စာွ သာွးလာခွင့တိ်: ့ ပါဝငမ်oQ<ိမQ<ိ စစေ်ဆးရန။်  
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တB&တ@်ိ&ငင်အံစိ&းရသိ& ့  
• သယ်ယAပိ:ေ့ဆာငေ်ရးက:မóဏမီျား၊ ေဟာ်တယ်များ၊ ေဈးများ9<င့ ်ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်Q<ာက်မoဌာနများQ<ိ ဝနထ်မ်းများကိ: အသပိညာေပးြခငး်အပါအဝင ်လAက:နက်Aးမo 

သသံယQ<ိသည့အ်ခါ တိ:ငC်ကားလာေအာင ်အားေပးေရးအတွက် ေဆာငရွ်က်ချက်များ ြပ*လ:ပ်ရန။်  

• လAက:နက်Aးမoေကျာ်လ_ားခဲရ့သAများကိ: လAဝငမ်ò ကီးCကပ်ေရးချိ*းေဖာက်မoများအတွက် 

ေထာငခ်ျသည့အ်ေလအ့ကျင့ကိ်: အဆံ:းသတ်၍ ၎ငး်တိ: ့ ြမနမ်ာ9ိ:ငင်ြံပနလ်ာေရးအကAအညေီပးရန။် 

၎ငး်တိ:အ့ေပcကျhးလွနခဲ်ေ့သာ ြပစမ်oများကိ: စံ:စမ်းစစေ်ဆးေရး9<င့ ်အေရးယAေရးတွင ်

အကAအညေီပးရနအ်တွက် ၎ငး်တိ:တ့>:တ်9ိ:ငင်သံိ: ့ ေဘးကငး်စာွြပန9်ိ:ငေ်ရး  ေဆာငရွ်က်ေပးရန။်   

• လAက:နက်AးခံရသAကိ: လ_တ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်ကိ:ဝယ်ယAထားသည်မိ့သားစ:အား 

၎ငး်တိ:၏့ြပစဒ်ဏကိ်:ေလyာေ့ပါေ့ပးသည့ ် ြပစမ်oဆိ:ငရ်ာဥပေဒ ပ:ဒမ် ၂၄၁ ပါ ြပîာနး်ချက်ကိ: 

ဖယ်Q<ားရန။် 

• လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ဥပေဒြပîာနး်မoသည ်9ိ:ငင်တံကာစခံျိနစ်9ံoနး်များ၊ 

အေကာငး်ဆံ:းအေလအ့ထများ9<င့ ်ကိ:က်ညေီCကာငး် ေသချာေစရန၊် 

ချမ<တ်9ိ:ငေ်သာအြပစဒ်ဏအ်ြဖစမ်< ေသဒဏကိ်: ဖယ်Q<ားရန။်   

• လAက:နက်Aးမoကိ:ေကျာ်လ_ားခဲသ့Aများအား 9ိ:ငင်သံားြဖစမ်ြဖစ ်သိ:မ့ဟ:တ် တရားဝငေ်နြခငး်မေနြခငး်ကိ: 

မCကည်ဘ့ ဲ ေအာက်ပါတိ:အ့ပါအဝင ်ဝနေ်ဆာငမ်oများေပးရန-်  

၁) အေရးေပc ခိ:လoရံနေ်ဂဟာ၊  

၂) ေဘးကျပ်နကံျပ်ကာလ9<င့ ်လိ:အပ်သည့အ်ခါ ေရQ<ညက်ာလ 9<စသ်မိ့်ေဆးွေ9းွမo၊  

၃) အေရးေပc9<င့ ်လိ:အပ်သည့အ်ခါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q<ာက်မo ဆက်လက်ေပး၍၊ 

၎ငး်ေစာင့ေ်Q<ာက်မoတွင ်သေ9}သားဖျက်မo၊ မီးယပ်သားဖွားေစာင့ေ်Q<ာက်မo9<င့ ်HIV ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး9<င့ ်ပစÅညး်များ၊ စမ်းသပ်ြခငး်9<င့ ်က:သြခငး်တိ:ပ့ါဝငပ်ါသည။် ထိ:အ့ြပင ်

၄) တရားခံများအား တရားစွဆဲိ:ရန9်<င့ ်၎ငး်တိ:ထ့မံ< ေလျာ်ေCကးရေရးအတွက်9<င့ ်တ>:တ်9ိ:ငင်Qံ<ိ 

ကေလးများကိ: အ:ပ်ထနိး်ပိ:ငခွ်င့ရ်ယAေရးအတွက် ကAညရီန ်ဥပေဒေရးရာ ကAညပံီပိ့:းမo၊ 

• ဇနးီမယားအြဖစေ်ရာငး်စားရန ်လAက:နက်Aးြခငး်ြပဿနာအေCကာငး် 

ြပညသ်Aကိ:အသပိညာေပးရာတွင ်ပံပိ့:းကAညရီန။်  

• နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်၍ တ>:တ်9ိ:ငင်မံ< ကချငြ်ပညန်ယ်သိ: ့ လAသားချငး်စာနာေထာက်ထားမo9<င့ ်

ဖံွF bဖိ*းေရးအကAအည ီအစအီစ[များကိ: ပံပိ့:းကAညရီန။်  
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• လက်Q<ိ “တစအ်မ်ိေထာင ်ကေလး9<စေ်ယာက် မAဝါဒ” ကဲသ့ိ: ့ မျိ*းပာွးခွင့က်န ့သ်တ်ချက်များကိ: 

အဆံ:းသတ်ရန။်  

• လAက:နက်Aးခံရမည် ့အ9èရာယ်Q<ိသAများ9<င့ ်လAက:နက်AးခံရသAများအား ြပညတွ်ငး်9<င့ ်ြပညပ် NGO 

များက ကAညသီညကိ်: ခွင့ြ်ပ*ရန။် 

 

တB&တ@်ိ&ငင်အံစိ&းရ@Aင့ ်ကချငလ်တွေ်ြမာကေ်ရးအဖဲွMသိ& ့  
• ြမနမ်ာ9ိ:ငင် ံKIO ထနိး်ချ*ပ်နယ်ေြမများမ< ြပညသ်Aြပညသ်ားများ တ>:တ်9ိ:ငင်တွံင ်

တရားဝငအ်လ:ပ်အကိ:င ်ရQ<ိbပီး ထိ:9ိ:ငင်သံိ: ့ ေဘးကငး်စာွ ခရီးသာွး9ိ:ငေ်ရးအတွက် အလ:ပ်ေခc 

လမ်းေCကာငး်များကိ: စညး်မျ[းစညး်ကမ်းတိ:9့ <င်အ့ည ီတရားဝငြ်ဖစေ်စေရးအတွက် ေဆာငရွ်က်bပီး 

ေစာင့C်ကပ်Cကည့>်oရန။်  

• လAက:နက်Aးမoတားဆးီကာကွယ်ေရး၊ လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ဥပေဒစိ:းမိ:းမo၊ လAက:နက်Aးခံရေသာ 

သိ:မ့ဟ:တ် လAက:နက်Aးခံရန ်အ9èရာယ်အလားအလာQ<ိေသာ အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်မိနး်ကေလးများအား 

ဝနေ်ဆာငမ်oေပးြခငး် စသည်ကိ့စÅရပ်များ၌ တ>:တ်9ိ:ငင်အံစိ:းရ9<င့ ်

ကချငလွ်တ်ေြမာက်ေရးအဖဲွFတိ:အ့Cကား ညÑ9ိoငိး်ေဆာငရွ်က်မoကိ: ခိ:ငမ်ာေအာငလ်:ပ်ရန။်    

• လွတ်ေြမာက်လာေသာ လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများ တ>:တ်ြပည၌်ကျနခဲ်သ့ည့ ်၎ငး်တိ:၏့ကေလးများအား  

ေဘးကငး်စာွ ြပနလ်ညရ်ယAေရးအတွက် ညÑ9ိoငိး်ထားေသာ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ် ကAညပံီပိ့:းမoေပးရန။် 

 

ကချငလ်တွေ်ြမာကေ်ရးအဖဲွMသိ& ့  
• KWA က ကာကွယ်တားဆးီေရး9<င့ဝ်နေ်ဆာငမ်oေပးြခငး်များတွင ်ေခါငး်ေဆာငb်ပီး၊ KIO က 

အမoများစံ:စမ်းစစေ်ဆးြခငး်၊ လAက:နက်AးခံရသAများကိ: ြပနလ်ညက်ယ်ထ:တ်ြခငး်၊ 

ကျhးလွနသ်Aများအား ဖမ်းဆးီြခငး်9<င့ ်အေရးယAမoများတွင ်အစိ:းရေQ< Fေနများ၊ တရား>ံ:းများ9<င့ ်

ညÑ9ိ oငိး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်စသညြ်ဖင် ့လAက:နက်Aးြခငး်9<င့ပ်တ်သက်သည့ကိ်စÅများတွင ်KWA 9<င့ ်KIO 

ရဲတိ:၏့ အခနး်ကëများကိ: Q<ငး်Q<ငး်လငး်လငး်ြဖစေ်အာငလ်:ပ်ရန။် 

• လAက:နက်Aးမo တားဆးီကာကွယ်ြခငး်၊ လAက:နက်AးခံရသAများကိ: ေဖာ်ထ:တ်၍Q<ာေဖွြခငး်၊ 

လွတ်ေြမာက်လာခဲသ့Aများအား ဝနေ်ဆာငမ်oများေပးြခငး်တိ:ကိ့: ေဆာငရွ်က်9ိ:ငရ်နအ်တွက် KWA 

9<င့တ်ကွ KIO ထနိး်ချ*ပ်နယ်ေြမများတွင ်ေဆာငရွ်က်ေနသည့ ်အြခား အဖဲွFအစညး်များအား 

ကAညပံီပိ့:းေပးရန။် 

 



“ငါတိ:က့ိ: ကေလးတစေ်ယာကေ်မးွေပးရင ်မငး်ကိ:လ_တေ်ပးမယ”် 16 

ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်  
• IDP စခနး်များကဲသ့ိ: ့ လAက:နက်Aးအ9èရာယ်ြမင့မ်ားသည့ေ်နရာများ၌Q<ိသAများ9<င့ ်

နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်သAများ သိ:မ့ဟ:တ် ခရီးသာွး စာရွက်စာတမ်းေလyာက်ထားသAများကိ: 

လAက:နက်Aးမoအ9èရာယ်9<င့ ်မိမိကိ:ယ်ကိ:ယ်ကာကွယ်ေရးအတွက်  ေဆာငရွ်က်ချက်များအသပိညာ 

ေပး9ိ:ငေ်အာင ်ြပညသ်Aများအား ထေိရာက်သည့ ်အသပိညာေပးစညး်>ံ:းလoံFေဆာ်မoများ ချမ<တ်၍ 

အေကာငထ်ညေ်ဖာ်ရန။် 

• လAက:နက်Aးမoခငး်များကိ: စံ:စမ်းေထာက်လ<မ်းရန၊် လAက:နက်AးခံရသAများ9<င့ ်

လAက:နက်Aးခံရရနအ်လားအလာQ<ိသAများကိ: ကAညေီစာင်ေ့Q<ာက်ရန ်9<င် ့လAက:နက်Aး 

သသံယတရားခံများ စာရငး်တစခ်: ထားQ<ိ၍ အချငး်ချငး် ေဝင<ရန ်အတွက် နယ်စပ်9<င့ ်နယ်စပ်အနးီ 

`ကိ*းပမ်းမoများကိ: ခိ:ငမ်ာ အားေကာငး်ရန ်လ:ပ်ရန။်  

• IDP စခနး်တွငေ်နထိ:ငသ်Aများ9<င့ ်လက်နက်ကိ:င ်ပဋပိကSေCကာင့ ်ထခိိ:က်ခံရေသာ အြခားသAများကိ: 

လAသားချငး် စာနာေထာက်ထားမo9<င့ ်ဖံွF bဖိ*းတိ:းတက်မo ကAညပံီပိ့:းမoများေပးရာတွင ်

လွယ်ကAေချာေမာေရးေဆာငရွ်က်ေပးရန။်    

• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်တိ:သ့ိ: ့ လAသားချငး်စာနာမo9<င့ ်ဖံွF bဖိ*းေရး 

အေထာက်အပံမ့ျား  ေပးပိ:ရ့ာတွင ်လွယ်ကAေချာေမာေစေရး ေဆာငရွ်က်ေပးေအာင ်ြမနမ်ာ9ိ:ငင်9ံ<င့ ်

တ>:တ်9ိ:ငင် ံအစိ:းရတိ:9့ <င့ ်ညÑ9ိ oငိး်ရန။်  

• IDP စခနး်များတွငေ်နထိ:ငေ်သာ သိ:မ့ဟ:တ် ပဋပိကSေCကာင့ ်အြခားနညး်ြဖင့ထ်ခိိ:က်ခံရေသာ 

မိနး်ကေလးများအပါအဝင ်ကေလးအားလံ:း အခမဲအ့လယ်တနး်ပညာေရးအပါအဝင ်

အခမဲပ့ညာေရး ရQ<ိေCကာငး်9<င့ ်အမ<နတ်ကယ် ပညာသငခွ်င်ရ့မရ စစေ်ဆးရန။်   

• လငမ်ယားချငး်ကျhးလွနသ်ည်မ့:ဒမ်ိးမoကိ: ရာဇဝတ်မoဟ:သတ်မ<တ်ြခငး်၊ 

အမ်ိတွငး်အCကမ်းဖက်မoအေပc KIO ၏ တံ: ့ြပနမ်oကိ: ပိ:မိ:တိ:းတက်  ေကာငး်မနွေ်စြခငး်၊ 

အမ်ိေထာငြ်ပ*သည့အ်နညး်ဆံ:းအသက်ကိ: íခငး်ချက်မQ<ိ ၁၈ 9<စအ်ြဖစ ်သတ်မ<တ်ြခငး်၊ 

အတငး်အကျပ် အမ်ိေထာငြ်ပ*ေစြခငး်9<င့ ်တငေ်တာငး်ေCကးေငေွပးေချရသည် ့ဓေလကိ့: 

တားြမစြ်ခငး်အပါအဝင ်အမျိ*းသား9<င့အ်မျိ*းသမီးများ တနး်တAညမီyမo ပိ:မိ:ေကာငး်မနွေ်အာင ်

ေဆာငရွ်က်ရန။်   
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ဥပေဒHကးီ<ကပ်ေရး  
• KIO ရဲများအေနြဖင့ ်လAက:နက်Aးမo အမoများကိ: စံ:စမ်းစစေ်ဆးရနအ်တွက် တ>:တ်9ိ:ငင်Qံ<ိ ရဲများ9<င့ ်

အတAလ:ပ်ကိ:ငြ်ခငး်အပါအဝင ်၎ငး်တိ:တွ့င ်လ:ပ်ကိ:င9်ိ:ငစ်မ်ွး9<င့ ်သယ်ယAပိ:ေ့ဆာငေ်ရး 

အလံ:အေလာက် Q<ိေCကာငး် ေသချာေရးအတွက် ၎ငး်တိ:အ့ား လိ:အပ်သမyပံပိ့:းေပးရန။်  

• လAက:နက်AးေCကာငး်ယံ:Cကညစ်တ်ိချေလာက်ေသာတိ:ငC်ကားချက်အားလံ:းကိ: အလျငအ်ြမန9်<င့ ်

သင့ေ်တာ်စာွတံ: ့ြပနေ်အာင ်ရဲများအား ê_နC်ကားရန။်  

• ဒ:ကSခံရသAများ သိ:မ့ဟ:တ် မိသားစ:များအား မကAညေီသာ သိ:မ့ဟ:တ် ပိ:က်ဆေံတာငး်ေသာ 

အရာQ<ိများအား အလ:ပ်မ<ရပ်စြဲခငး်အပါအဝင ်အြပစေ်ပးရန၊် လAက:နက်Aးရာတွင ်

ပါဝငက်ျhးလွနေ်သာ အရာQ<ိများကိ: သင့ေ်လျာ်စာွအေရးယAရန။်  

• ဘာသာစကားအတားအဆးီများကိ: ေကျာ်လ_ား၍ေြပာဆိ:9ိ:ငေ်ရးတွက် ရဲများအေနြဖင့ ်

စကားြပနဝ်နေ်ဆာငမ်oများ ရယA9ိ:ငေ်အာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးရန။်  

• “ဇနးီမယား” အြဖစ ်ေရာငး်စားရန ်လAက:နက်Aးြခငး်အေပcတိ:ငC်ကားချက်တိ:ငး်ကိ: နယ်စပ်9<စဖ်က် 

ဟိ:ဘက် သညဘ်က် ညÑ9ိoငိး်bပီး အေရးယAေဆာငရွ်က်ရန။် ရဲတိ:၏့တံ: ့ြပနမ်oများတွင ်- ၁) 

ဒ:ကSခံရသAကိ: Q<ာေဖွ၍ ေဘးကငး်စာွ ြပနလ်ညရ်ယAေရး၊ ၂) ပွဲစားများ၊ လAက:နက်AးသAများ9<င့ ်

ဝယ်သAများအပါအဝင ် နယ်စပ်9<စဘ်က်စလံ:းတွင ်ကျhးလွနသ်Aများကိ: ဖမ်းဆးီ၍ အေရးယAေရး၊ ၃) 

ဒ:ကSခံရသAကိ: တ>:တ်9ိ:ငင်တွံငက်ျနရ်စခဲ်ေ့သာ ကေလးများ9<င့ ်ြပနလ်ညဆ်ံ:စညး်ေပးေရး9<င့ ်၄) 

ဒ:ကSခံရသAကိ: လိ:အပ်သညအ်တိ:ငး် ဝနေ်ဆာငမ်oများ9<င့ ်ချိတ်ဆက်ေပးေရးတိ:ကိ့: လျငြ်မနစ်ာွ9<င့ ်

ထေိရာက်စွာေဆာငရွ်က်မo တစရ်ပ် ပါဝငေ်Cကာငး် ေသချာေစရန။်  

• လAက:နက်Aးမoေကျာ်လ_ားခဲရ့သAများ ေဘးကငး်စာွ အမ်ိြပနလ်ာ9ိ:င၍် လိ:အပ်သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်oများ 

ရယA9ိ:ငေ်Cကာငး် ေသချာေရးအတွက် တ>:တ်ရဲများ9<င်ည့Ñ9ိ oငိး်ကာ အေထာက်အကAများ ေပးရန။် 

• အမျိ*းသမီးရဲများကိ: ပိ:မိ:စ:ေဆာငး်၍ ထနိး်သမ်ိးထားေရးအတွက် နညး်ဗျhဟာများ 

ေရးဆွကဲျင်သ့ံ:းရန။်  

• ရာဇဝတ်မoကျhးလွနခ်ရံသည့ ်အမျိ*းသမီးများ9<င့ ်ဆက်ဆေံနရသည့ ်အဖဲွFများအားလံ:းတွင ်

အမျိ*းသမီးအရာQ<ိများကိ: စံ:စမ်းစစေ်ဆးသည့အ်ခနး်ကëများတွင ်ထားQ<ိရန။်  

• တ:တ်များအသံ:းြပ*ြခငး်9<င့ ်ေသဒဏတိ်:ကဲ့သ့ိ:ေ့သာ ညÑ[းပနး်9<ပ်ိစက်သည့ ်အြပစေ်ပးမoများကိ: 

အဆံ:းသတ်ရန။်  

• အဆိ:ြပ*ထားသည့ ်KIO ြပစမ်oဆိ:ငရ်ာဥပေဒအသစသ်ည ်9ိ:ငင်တံကာ လAအ့ခွင့အ်ေရး 

စခံျိနစ်9ံoနး်များကိ: လိ:က်နာ၍ လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး အေကာငး်ဆံ:းအေလအ့ထများကိ: 

ထငဟ်ပ်ထားေCကာငး် ေသချာြပနစ်စေ်ဆးရန။် 
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• ြပစမ်oဆိ:ငရ်ာဥပေဒသစတ်စရ်ပ် ေဖာ်ေဆာငမ်o မQ<ိမချငး်၊ လAက:နက်Aးသည့အ်မoများကိ: ၂၀၀၅ ခ:9<စ ်

ြမနမ်ာ9ိ:ငင် ံလAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ဥပေဒြပîာနး်ချက်များ9<င့အ်ည ီအေရးယAရန။်  

 

ဝန်ေဆာငမ်Iများ  
• လAက:နက်AးခံရသAများ၊ ၎ငး်တိ:၏့ကေလးများ၊ ၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များအေပc လAမoေရးအရ 

ဖယ်Cက[>oတ်ချမoကိ: တိ:က်ဖျက်ရန ်KWA၊ လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး်၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား9<င့ ်

ပAးေပါငး်၍ ထေိရာက်၍ ကျယ်ြပန ့ေ်သာ လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး် အသပိညာေပးအစအီစ[များကိ: 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။်  

• ေအာက်ပါတိ:အ့ပါအဝင ်လAက:နက်Aးခံရbပီးလွတ်ေြမာက်လာခဲသ့Aများကိ: 

ြပည့စ်ံ:သည့ဝ်နေ်ဆာငမ်oများေပးရန-်   

၁) အေရးေပc ခိ:လoရံနေ်ဂဟာ၊  

၂) ေဘးကျပ်နကံျပ်ကာလ9<င့ ်ေရQ<ညက်ာလ 9<စသ်မိ့်ေဆးွေ9းွမo၊  

၃) အေရးေပc9<င့ ်လိ:အပ်သည့အ်ခါ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်Q<ာက်မo ဆက်လက်ေပး၍၊ 

၎ငး်ေစာင့ေ်Q<ာက်မoတွင ်သေ9}သားဖျက်မo၊ မီးယပ်သားဖွားေစာင့ေ်Q<ာက်မo9<င့ ်HIV ေရာဂါ 

ကာကွယ်ေဆး9<င့ပ်စÅညး်များ၊ စမ်းသပ်ြခငး်9<င့ ်က:သြခငး်၊  

၄) တရားခံများအား တရားစွဆဲိ:ရန9်<င့ ်၎ငး်တိ:ထ့မံ< ေလျာ်ေCကးရေရးအတွက်9<င့ ်တ>:တ်9ိ:ငင်Qံ<ိ 

ကေလးများကိ: အ:ပ်ထနိး်ပိ:ငခွ်င့ရ်ယAေရးအတွက် ကAညရီန ်ဥပေဒေရးရာ ကAညပံီပိ့:းမo၊  

၅) ေကျာငး်တက်ြခငး်၊ သငတ်နး်တက်ြခငး် အပါအဝင ်အသက်ေမးွမoအတွက် ပံပိ့:းမo9<င့ ် 

၆) အသေရဖျက်မoတိ:က်ဖျက်ေရးအတွက် မိသားစ:များကိ: အCကံေပးေဆးွေ9းွြခငး်9<င့ ် 

ြပနလ်ညေ်ပါငး်စညး်အတAေနေရးကိ: ပံပိ့:းမo။  

 

ကချငအ်မျိ;းသမီးများအသငး်သိ& ့  
• လAက:နက်AးသAများ9<င့ ်ပွဲစားများအေပc KIO ဥပေဒ9<င်အ့ည ီအေရးယAမoြပ*လ:ပ်ရန ်`ကိ*းပမ်းbပီး 

လက်Q<ိ ၎ငး်တိ:ကိ့: ပညာေပးြခငး်9<င့ ်ခွင့လ်_တ်သည့ ်အေလအ့ထများQ<ိေနြခငး်ကိ: အဆံ:းသတ်ရန။် 

• လAက:နက်Aးခံခဲရ့သAများအား >:ပ်ကျနး်မာေရး၊ စတ်ိကျနး်မာေရး၊ စားဝတ်ေနေရး9<င့ ်ဥပေဒအရ  

ေထာက်ပံက့Aညမီoများ အြပည့အ်ဝေပးေရး `ကိ*းပမ်းရန။် 

• လAက:နက်AးခံရသAများ၊ ၎ငး်တိ:၏့ကေလးများ၊ ၎ငး်တိ:၏့မိသားစ:များအေပc လAမoေရးအရ ဖယ်Cက[ 

>oတ်ချမoကိ: တိ:က်ဖျက်9ိ:ငေ်ရး KIO 9<င့ပ်Aးေပါငး်၍ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ 
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ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျား9<င့အ်တA လက်တဲွကာ ထေိရာက်၍ ကျယ်ြပန ့သ်ည့ ်လAမoအသိ:ငး်အဝိ:ငး် 

အသပိညာေပးအစအီစ[များကိ: အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန။်  

 

@ိ&ငင်တံကာအလNOAငမ်ျား၊ @ိ&ငင်တံကာအဖဲွMအစညး်များ@Aင့ ်
ကမRာက့&လသမဂTသိ& ့  
(UNDP၊ UNICEF၊ OCHA၊ WFP၊ UN အမျိ;းသမီးများ၊ UNODC၊, UNHCR၊ OHCHR၊ 
ြမန်မာ@ိ&ငင် ံက&လသမဂT ဌာေန ညe@ိIငိး်ေဆာငရွ်ကသ်fBံ& း@Aင့ ်ကချငြ်ပညန်ယ@်Aင့ ်
OAမ်းြပညန်ယေ်ြမာကပိ်&ငး်တငွ ်လ&ပ်ကိ&ငေ်နေသာ က&လသမဂTအဖဲွMအစညး်များ) 

• ြမနမ်ာအစိ:း9<င့ေ်ရာ KIO ထနိး်ချ*ပ်ေဒသများတွငပ်ါ ဤအလ:ပ်၌ အေတွFအCကံ*Q<ိေသာ 

အစိ:းရမဟ:တ်သည့ ်အဖဲွFအစညး်များကိ: ေထာက်ပံေ့ပးြခငး်အားြဖင့ ်လAက:နက်AးခံရသAများအတွက် 

တိ:းြမÑင့ေ်ပးထားသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်oများကိ: ပံပိ့:းရန။်  

• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညေ်ြမာက်ပိ:ငး်Q<ိ ပဋပိကSေCကာင့ ်ထခိိ:က်ခံရေသာ 

ေနရပ်စနွ ့ခွ်ာခဲရ့သAများ9<င့ ်အြခားသAများအတွက် အသက်ေမးွဝမ်းေကျာငး်မoများ 

ဖံွF bဖိ*းတိ:းတက်ေစသည့ ်စမံီကိနး်များကိ: ပံပိ့:းရန။်  

• ြမနမ်ာ9ိ:ငင်မံ< တ>:တ်9ိ:ငင်သံိ:ခ့ရီးသာွးသည့ ်အလ:ပ်သမားများအား ၎ငး်တိ:၏့ေဆမွျိ*းများ9<င့ ်

ေြပာဆိ:ဆက်သယ်ွ  ေစbပီး ၎ငး်တိ:လ့Aက:နက်Aးခံေနရပါက သတိေပးအချက်ြပေစသည့ ်

အကာအကွယ်ေပးေသာ စနစတ်စရ်ပ်ချမ<တ်၍ တ>:တ်9ိ:ငင်အံစိ:းရ9<င့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတွင ်

ြမနမ်ာ9ိ:ငင်အံစိ:းရ9<င့ ်KIO တိ:အ့ား ကAညပံီပိ့:းရန။် 

• လAက:နက်AးသAများဟ: သသံယQ<ိသAများကိ: ေစာင့C်ကည့သ်ည့စ်ာရငး်တစခ်: ထားQ<ိထနိး်သမ်ိးရာတွင ်

လညး်ေကာငး်၊ “ဇနးီမယား” အြဖစ ်ေရာငး်စားရန ်လAက:နက်Aးသည့ကိ်စÅများအေပc 

အချက်အလက်များကိ: ပAးေပါငး်ေြခရာခံရာတွငလ်ညး်ေကာငး် ြမနမ်ာအစိ:းရ၊ တ>:တ်အစိ:းရ9<င့ ်KIO 

တိ:ကိ့: ကAညပံီပိ့:းရန။်  

• COMMIT 9<င့ ်“လAက:နက်Aးမoတိ:က်ဖျက်ေရး ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မo ပိ:မိ:အားေကာငး်ေစေရးအတွက်  

ြပညေ်ထာငစ်:ြမနမ်ာ9ိ:ငင်9ံ<င့ ်တ>:တ်ြပညသ်Aသ့မÖတ9ိ:ငင်တိံ:အ့Cကား နားလညမ်oစာခaနလ်_ာ” တိ:အ့ား 

ပိ:မိ:ေကာငး်မနွစ်ာွ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်9ိ:ငေ်အာငပံ်ပိ့:းြခငး်9<င့ ်အဆင့ြ်မင့ ်

ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်9<င့ ်က:လသမဂâ 9ိ:ငင်တံကာစာချ*ပ်  ြပနလ်ညသ်ံ:းသပ်ေရး 

လ:ပ်ငနး်စ[များ9<င့ ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်: လAက:နက်Aးမo 9<စစ်[အစရီငခံ်စာတိ:ကဲ့သ့ိ:ေ့သာ 
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ယ9èရားများအားြဖင့ ်“ဇနးီမယား” အြဖစေ်ရာငး်စားရနလ်Aက:နက်Aးမo အဆံ:းသတ်ေရး 

ပိ:မိ:̀ ကိ*းပမ်းရနအ်တွက် ြမနမ်ာ9<င့တ်>:တ်အစိ:းရတိ:အ့ား ဖိအားေပးရန။်   

• ကချငြ်ပညန်ယ်9<င့ ်Q<မ်းြပညန်ယ်ေြမာက်ပိ:ငး်တိ:Q့<ိ အ9èရာယ်ကျေရာက်ရန ်

အလားအလာQ<ိေနသAများအား လAသားချငး်စာနာေထာက်ထားမo ကAညပံီပိ့:းမoများ ေပးပိ:ရ့ာတွင ်

အဆငေ်ြပေချာေမွFေအာင ်ေဆာငရွ်က်ေပးေရး အတွက်  ြမနမ်ာ9ိ:ငင်အံစိ:းရ၊ တပ်မေတာ်9<င့ ်

တ>:တ်အစိ:းရတိ:အ့ား တိ:က်တွနး်ရန။်   

• ြမနမ်ာအစိ:းရ၊ တ>:တ်အစိ:းရ9<င့ ်KIO တိ:အ့ား ဤအစရီငခ်စံာQ<ိ အCကံြပ*ချက်များကိ: 

တာဝနယ်Aေဆာငရွ်က်ေရး တိ:က်တွနး်ရန9်<င့ ်ထိ:သိ:ေ့ဆာငရွ်က်ရာတွင ်၎ငး်တိ:အ့ား ကAညပံီပိ့:းရန။် 




