
 

စနာကဆ်ကတ်ွွဲ 1 

စနာကဆ်က်တွွဲ 1 မဏ္  ငမ်ျာ်း၊ မဏ္  ငခွ်ွဲမျာ်းန င့် ်

အမျ  ်းအ ာ်းမျာ်း စ ာ်ခပချက ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ဤခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု စည််းမျဉ်းဘ ြာငကိ်ို United States Agency for International Development (USAID) မှတဆင  ်အဘမရိကနခ်ြည်သူမျြာ်း၏ ရက်ဘရြာစ ြာ ြ  ြိို်းကူညီမှုခ င  ်

ခ စ်ဘခမြာက်ဘအြာင ်လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငခ်ွဲ သည်။ ြါဝငသ်ည ်အဘ ကြာင််းအရြာမျြာ်းမှြာ Global Protection Cluster အတ က် သတင််းအချက်အလက်နငှ  ်ဆန််းစစ်ခခင််းလိုြ်ငန််းအ  ွဲွဲ့ နငှ  ်ြူ်းဘြါင််းလျက် 

IRC-DRC ြဘရြာဂျက်၏ တြာဝနခ် စ်ပြီ်း USAID သိို  မဟိုတ် အဘမရိကန်အစိို်းရ၏ အခမငမ်ျြာ်းကိို ဘသချြာဘြါက် ထငဟ်ြ်ဘနမည်မဟိုတ်ြါ။ 
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ဆက်စြ်မဏ္ ိငသ်ည် မက်ခရိိုအဆင ဘ်ဒတြာခ င  ်ခ ည သ် င််းထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုခ င  ်လ မ််းခခ  ထြာ်းသည ် ဧရိယြာနငှ သ်က်ဆိိုငဘ်သြာ အချက်အလက်မျြာ်းကိို ရည်ည န််းသည်။ 

 
 
 
 

မဏ္  င ် စ ာ်ခပချက် 

 
ဆက ်ပ်အ

စကကာင််းအရာ 

 
အကျြ်အတည််းကိို လှု ွဲ့ဘဆြ်ာဘြ်းသည ်အရြာမျြာ်းကိို ြ ိုဘ ြ်ာခခင််းနငှ  ်ဆက်စြ်အဘခခအဘနနငှ  ်ြတ်ဝန််းကျင၏် သီ်းခခြာ်းဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်းကိို  ကည ်ရှုခခင််းခ င  ်

ရ ှိလြာဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုအဘခခအဘနမျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရန် အချက်မျြာ်း 

မဏ္  ငခွ်ွဲ စ ာ်ခပချက် အမျ  ်းအ ာ်းမျာ်း 

 
 

 
ပဋ ပကခန င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်

စ ်းအနတရာယခ်  ်ပွါ်းမှု

သမ ိုင််းမ တတ်မ််း 

 
 
 
 
 

လက် ှိချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ယခငက် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်စိို်းရမိ်ြြူနမ်ှုမျြာ်းကိို လ မ််းမိို်းသည ် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းရြာနငှ  ်

သမိိုင််းမှတ်တမ််းဆိိုငရ်ြာ အချက်မျြာ်း။ 

 
တည်ဘနရြာ 

 
တင််းမြာမှုမျြာ်း၊ ြဋြိကခမျြာ်းနငှ  ်ရနလိ်ိုမှုမျြာ်း  

 
သ ြာဝဘ ်းအနတရြာယ်မျြာ်း 

 
အတိတ်ကခ စ်ခွဲ သည်မျြာ်း 

 
တည်ပငမိ်မှုနငှ  ်ပငမိ််းချမ််းဘရ်း 

 
 

န ိုငင် စရ်းန င့် ်လ မှု  ်းပွာ်း 

အခင််းအကျင််း 

 
 
 

လက် ှိ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်စိို်းရိမြ်ူြနမ်ှုမျြာ်းကိို 

ခ စ်ဘစနိိုငဘ်သြာ၊ ဘနြာက်ထြ် သိို  မဟိုတ် ဆက်ထိန််းထြာ်းနိိုငသ်ည ် 

ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာမျြာ်း။ 

 
နိိုငင် ဘရ်း မခိိုငမ်ြာမှု 

 
သဘ ြာထြာ်းထိုတ်ဘ ြ်ာမှုနငှ  ်တြာဝနခ် မှု  

 
နိိုငင် ဘရ်းအြာဏြာ ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်း 

 
နိိုငင် ဘရ်း ဘထြာက်ကူဘြ်းသူမျြာ်းနငှ  ်အတြာ်းအဆီ်းမျြာ်း 

 

 
အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ 

တရာ်းစရ်းဆ ိုငရ်ာန င့် ်

 ည််းမျဉ်းသတမ် တမ်ှု 

အခင််းအကျင််း 

 
 

တရြာ်းဝငန်ငှ  ် အလ တ်သဘ ြာ စည််းမျဥ််းမျြာ်း၊ စ နှုန််းမျြာ်း၊ မူဝါဒမျြာ်း၊ သိို  မဟိုတ် 

လက် ှိ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်စိို်းရိမြ်ူြနမ်ှုမျြာ်းကိို 

ြ  ြိို်းဘြ်းဘသြာ စနစမ်ျြာ်း သိို  မဟိုတ် အဆိိုြါ ပခမိ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို တနခ်ြနက်ြာ 

ကြာက ယ်သည ် ြတ်ဝန််းကျင်ကိို ခမြှင တ်ငဘ်ြ်းဘသြာ စနစ်မျြာ်း။ 

 
အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာ 

 
တရြာ်းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

 
စည််းမျဉ်းသတ်မှတ်မှုဆိိုငရ်ြာ 

 
နိိုငင် တကြာ 
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လူဦ်းဘရမဏ္ ိငသ်ိို   လက် ှိပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းသည် လူတိို  အြာ်း အနတရြာယ်ခ စ်ဘစဘသြာ လူသြာ်းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်း (အ ကမ််း က်မှု၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု၊ နငှ /်သိို  မဟိုတ် 

လက်လ တ်ဆ ို်းရှု  ်းဘစရနရ်ည်ရ ယ်ချက်ခ င် လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းစသည ြ် ိုစ မျြာ်းခ င )်ကိို ဘ ြ်ာခြသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ရည်ည န််းသည်။  

 
 

 

မဏ္  င ် စ ာ်ခပချက် 

 
လ ထိုအတကွ ်

လက ်  ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း 

 
လက် ှိခ စ်ဘြေါ်ဘနဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ၎င််းတိို  သည် မတူညီဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြစ်ိုမျြာ်းနငှ  ် ြထဝီဝငန်ယ်ဘခမမျြာ်းကိို မည်သိို  အကျိ ်းသက်ဘရြာက်ြ ို။  

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအတ က် တြာဝန ်ှိဘသြာ အဓိက လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၊ လူမျြာ်းကိို ကြာက ယ်ရန ် ၎င််းတိို  ၏ တြာဝနန်ငှ  ် ဝတတ ရြာ်းမျြာ်း၊ နငှ  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို 

ခ စ်ဘစဘသြာ သိို  မဟိုတ် တ န််းအြာ်းဘြ်းသည ် အဘ ကြာင််းအရင််းမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာခြသည ် အချက်အလက်မျြာ်း ြါဝငသ်ည်။ 

မဏ္  ငခွ်ွဲ စ ာ်ခပချက် အမျ  ်းအ ာ်းမျာ်း 

 
 
 

ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း 

 
 

အ ကမ််း က်မှု၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု သိို  မဟိုတ် တမငတ်ကြာ ဆ ို်းရှု  ်းဘစခခင််း စသည  ်

ြ ိုစ မျြာ်းခ င  ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအဆင အ်ထ ိ

ခမင တ်က်ဘနသည  ် လူထိုအဘြေါ် လက် ှိ အနတရြာယ်ဘြ်းနိိုငမ်ှုအဆင ။် 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုသည် သီ်းခခြာ်းအခြ အမူ၊ အ  ွဲွဲ့အစည််း/အ  ွဲွဲ့၏ 

လက်ဘတ ွဲ့လိုြ်ဘဆြာငမ်ှု သိို  မဟိုတ် အစိို်းရ သိို  မဟိုတ် အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ မူဝါဒ 

သိို  မဟိုတ် ယနတရြာ်းတစ်ခို၏ ရလဒဟ်ိုတ်မဟိုတ်စဘသြာ 

သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း ြါဝငသ်ည်။  

 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း 

 

အမျိ ်းအစြာ်း 

 

ြ ိုစ အရည်အဘသ ်း 

 

 
ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်းအတကွ် 

တာဝန်   စသာ အဓ က 

လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

 
 

ထိခိိုက်နစ်နြာဘစဘသြာ လိုြ်ရြ်ကိို တိိုက်ရိိုက်ကျျူ်းလ န်သည ် အိုြ်စိုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် 

လူြိုဂ္ိ လ်မျြာ်း အြါအဝင ် ြါဝငြ်တ်သက်သည ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ တြာဝန၊် 

ထိခိိုက်နစ်နြာသူမျြာ်းနငှ  ် ၎င််းတိို  ၏ ဆက်န ယ်မှုနငှ  ် ဆက်န ယ်မှု၊ နငှ  ်

သီ်းခခြာ်းတြာဝနမ်ျြာ်းကိို ထမ််းဘဆြာငဘ်နသည ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ အခန််းကဏ္။ 

 
အမျိ ်းအစြာ်း 

 
ဆက်န ယ်မှု  

 
ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူမျြာ်းနငှ  ်ဆက်ဆ ဘရ်း  

 
တြာဝနခ် ယူမှု 

 
 
 
ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း၏ 

အရင််းအခမ ်မျာ်း  

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ခ စ်ဘစ(ခွဲ )ဘသြာ အချက်မျြာ်း။  ၎င််းတ င ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအတ က် 

တြာဝန ်ှိဘသြာ အဓိကလိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ ြငမ် ဘစ ဘဆြ်ာမှု(မျြာ်း) 

ြါဝငသ်ည်(ကျျူ်းလ နသ်ူမျြာ်း သိို  မဟိုတ် ၎င််း၏တြာဝနကိ်ို ထမ််းဘဆြာငရ်န ်

ြျက်က က်သူ)။ လူမှုစီ်းြ ြာ်း၊ ြတ်ဝန််းကျင၊် လူမျိ ်းဘရ်း၊ သိို  မဟိုတ် နိိုငင် ဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

ဘမြာင််းနငှအ်ြာ်းမျြာ်းနငှ  ် စ နှုန််းမျြာ်း၊ ဘဒသတ င််း၊ နိိုငင် ဘတြ်ာ၊ နငှ /်သိို  မဟိုတ် 

နိိုငင် တကြာအဆင မ်ျြာ်းတ င ်ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ထိန််းထြာ်းရန ်ြါဝငသ်ည်။ 

 
သဘ ြာသ ြာဝ 

 
ဘမြာင််းနငှအ်ြာ်းမျြာ်း 

 
စ နှုန််းမျြာ်း 

ဖခ မ််းစခခာက်မှု  

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ဘလျှြာ ချြါ 
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လူဦ်းဘရမဏ္ ိငသ်ိို   လက် ှိပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းသည် လူတိို  အြာ်း အနတရြာယ်ခ စ်ဘစဘသြာ လူသြာ်းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်း (အ ကမ််း က်မှု၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု၊ နငှ /်သိို  မဟိုတ် 

လက်လ တ်ဆ ို်းရှု  ်းဘစရနရ်ည်ရ ယ်ချက်ခ င် လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းစသည ြ် ိုစ မျြာ်းခ င )်ကိို ဘ ြ်ာခြသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ရည်ည န််းသည်။  

 
 
 

 

မဏ္  င ် စ ာ်ခပချက် 

 
လ ဦ်းစရအစပေါ် 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှု၏ 

သကစ်ရာက်မှုမျာ်း 

 
ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းဘ ကြာင  ်ထိခိိုက်ခ ရသည ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၊ ဤပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို မည်သိို   သိို  မဟိုတ် အ ယ်ဘ ကြာင  ်ခ နိိုငရ်ည် ှိသနည််း၊ က ွဲခြြာ်းဘသြာ 

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းနငှ  ်ြထဝဝီငန်ယ်ဘခမမျြာ်း ကြာ်းတ င် အကျိ ်းဆက်မျြာ်း မည်သိို  က ွဲခြြာ်းနိိုငြ် ို။ 

မဏ္  ငခွ်ွဲ စ ာ်ခပချက် အမျ  ်းအ ာ်းမျာ်း 

 
 
 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ 

ဝ စသသလကခဏာမျာ်း 

 
 
 

 
ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ဆက်စြ်၍ ၎င််းတိို  ၏ ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုကိို 

သရိုြ်ဘ ြ်ာသည  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမှ တိိုက်ရိိုက်သက်ဘရြာက်သည ် လူဦ်းဘရ၏ 

သ ငခ်ြလကခဏြာ။  

 
လူဦ်းဘရစြာရင််း 

 
တည်ဘနရြာ 

 
ထိဘတ ွဲ့ မှု 

 
ဘရ ွဲ့လျြာ်းမှုမျြာ်း 

 
 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း၏ 

အကျ  ်းဆကမ်ျာ်း  

 
 
 

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုနငှ  ် တည်ဘနရြာတစ်ခိုစီအတ က် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ 

ဂယက်ရိိုက်ခတ်မှုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် အဘခခခ နငှ  ်ဆင ြ် ြာ်း သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်း။ 

 
ရိုြ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ 

 
လူမှုဘရ်းနငှ  ်စိတ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ  

 
ဥြဘဒဘရ်းရြာနငှ  ်ရိုြ်ဝတထ  ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ 

 

 
ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ 

လ ဦ်းစရအတကွ ်

ရငဆ် ိုငစ်ခ   င််းခခင််း 

နည််းဗျျူဟာမျာ်း 

 
 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ ဘနြာက်ဆက်တ ွဲအကျိ ်းဆက်မျြာ်းအတ က် ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ 

လူဦ်းဘရ၏ တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်း (အဘကြာင််း/အဆိို်း)။  ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအဘြေါ် 

သဘ ြာထြာ်းအခမငမ်ျြာ်းသည် ဤတ ို  ခြနခ်ျက်မျြာ်းအဘြေါ် မည်သိို   လ မ််းမိို်းြ ိုလည််း 

ြါဝငသ်ည်။ 

တိမ််းဘ ှြာငမ်ှု 

အဘရ်းယူဘဆြာငရ် က်မှု 

ချိနည်ြှိခြငဆ်ငမ်ှု 

ထိြ်တိိုက်ရငဆ်ိိုငမ်ှု 

အခခြာ်း 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအဘြေါ် သဘ ြာထြာ်းအခမငမ်ျြာ်း 

ထ ခ ိုက်န ်နာလွယမ်ှု 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ သ်က်ဆိိုငသ်ည  ်

ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုကိို ဘလျှြာ ချြါ 
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ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ်  ှိရင််းစ ွဲစ မ််းရညမ်ျြာ်း မဏ္ ိငတ် င ် ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ တစ်ဦ်းချင််းစီနငှ  ်

ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််း ဆင  ်ှိ  နိိုငင် ဘတြ်ာနငှ  ် နိိုငင် တကြာ  ွဲွဲ့စည််းြ ိုအဆင  ်ှိ ကြ်လျက် ှိဘသြာ ြတ်ဝန််းကျင ်ှိ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစခ်ိုချင််းစီကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ်

ရ ှိနိိုငဘ်သြာ အရင််းအခမစ်မျြာ်းနငှ  ်စ မ််းရည်မျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရန ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း ြါ၀ငသ်ည်  

 
 

 

မဏ္  င ် စ ာ်ခပချက် 

 
ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်းက ို 

က ိုငတ်ယွ်စခ   င််းရန် 

လက ်  လိုပ်စဆာငန် ိုင ်ွမ််းမျာ်း 

 
အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိို ဘလျြာ ြါ်းသက်သြာဘစရန ် သိို  မဟိုတ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုခြ လိုြ်သူမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းခခင််းခ င ခ် စ်ဘစ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် တစ်ဦ်းချင််းနငှ  ် ဘဒသအဆင တ် င ်ှိဘသြာ အရင််းအခမစ်မျြာ်းနငှ  ် စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်း (ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ အသိြညြာ၊ 

လူမှုက နရ်က်မျြာ်းနငှ  ်အခခြာ်းအချက်မျြာ်း)။  အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာ တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် နိိုငင် ဘတြ်ာနငှ  ် နိိုငင် တကြာ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်းကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််း 

ြါဝငသ်ည်။ 

မဏ္  ငခွ်ွဲ စ ာ်ခပချက် အမျ  ်းအ ာ်းမျာ်း 

 

 
ထ ခ ိုကခ်  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ 

 ွမ််းစဆာငရ်ည်မျာ်း 

 
 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ  ် ၎င််း၏အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိို ခ နိိုငရ်ည် ှိဘစရန ် လူတစ်ဦ်းချင််းစီ၊ 

အိမ်ဘထြာငစ်ိုနငှ /်သိို  မဟိုတ် မိသြာ်းစိုမျြာ်း၏စ မ််းရည်မျြာ်း (ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ 

အရင််းအခမစ်မျြာ်းနငှ  ်အသိြညြာမျြာ်း အြါအဝင)်။  

 
ရိုြ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ 

 
လူမှုဘရ်းနငှ  ်စိတ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ  

 
ဥြဘဒဘရ်းရြာနငှ  ်ရိုြ်ဝတထ  ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ 

 
ရ ှိနိိုငမ်ှု 

 
 
 

စဒသဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

 န ်မျာ်းန င့် ်လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ လက် ှိခ စ်ဘြေါ်ဘနဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု သိို  မဟိုတ် 

အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိို ဘလျြာ ြါ်းဘစရန ် သိို  မဟိုတ် တ ို  ခြနရ်န ် အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၊ 

စနစ်မျြာ်းနငှ  ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း (အသိိုင််းအဝိိုင််း၊ စည်ြငသ်ြာယြာ၊ ဧရိယြာ) နငှ  ်

သက်ဘရြာက်မှု ှိဘသြာ တည်ဘနရြာ ှိ တစ်ဦ်းချင််းနငှ  ် အ  ွဲွဲ့လိိုက်စ မ််းရည်မျြာ်း 

ဘြါင််းစြ်ခခင််း။  ၎င််းတ င ်ဤအ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၊ စနစ်မျြာ်း၊ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းတိို  ၏ 

လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငမ်ှု၊ ရ ှိနိိုငမ်ှုနငှ  ် လူဦ်းဘရအတ က် လက်ခ နိိုငသ်ည ်အတိိုင််းအတြာကိို 

ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ခခင််း ြါဝငသ်ည်။  

 
ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု 

 
ဘ ်းကင််းလ ိုခခ  ဘရ်း  

 
ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်း 

 
ယဉဘကျ်းမှုနငှ  ်လူမှုဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

 
ရယူသ ို်းနိိုငစ် မ််းနငှ  ်ရ ှိနိိုငမ်ှု 

 

 
အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ အခခာ်း 

ယနတရာ်းမျာ်းန င့် ်

တိုန ့််ခပန်န ိုင ်ွမ််းရညမ်ျာ်း 

 
အကြာအက ယ်ဘြ်းရန် တြာဝနန်ငှ ် ကျျူ်းလ နသ်မူျြာ်းအြာ်း အဘရ်းယူရန် ဆနဒ နငှ  ်

စ မ််းရည ်  ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း။ တရြာ်းမျှတမှုနငှ  ် လ ိုခခ  ဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၊ အလ တ်သဘ ြာ ယနတရြာ်းမျြာ်း၊ နိိုငင် ဘတြ်ာနငှ  ် နိိုငင် တကြာ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု ယနတရြာ်းမျြာ်းနငှ  ်တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်း အြါအဝင ်ကြာက ယ်ရနန်ငှ  ်

တ ို  ခြနရ်န ်အလ ို်းစ ိုဘသြာ အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာ အရင််းအခမစမ်ျြာ်းနငှ  ်စ မ််းရည်မျြာ်းကိို 

ဘ ြ်ာခြသည်။ 

တြာဝနမ်ျြာ်း 

အစိို်းရ၏တ ို  ခြနမ်ှု 

အခခြာ်းယနတရြာ်းမျြာ်း  

နိိုငင် တကြာ တ ို  ခြနမ်ှု  

အဟန  အ်တြာ်းမျြာ်း 

စ မ််းဘဆြာငရ်ည် 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ သ်က်ဆိိုငဘ်သြာ 

စ မ််းဘဆြာငရ်ညမ်ျြာ်းကိို တိို်းခမြှင ြ်ါ 


