
 

စနာကဆ်ကတ်ွွဲ 2 

သင၏် စဒတာန င့် ်သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းက ို  ို ည််း   ဉခခင််း- 

PAF ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှု လိုပ်ငန််း ဉ   င််းလင််းချက ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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PAF ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှု လိုပ်ငန််း ဉ   င််းလင််းချက ်

 
ဤဘနြာက်ဆက်တ ွဲခ စ်ဘသြာ သင၏် ဘဒတြာနငှ  ် သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို စိုစည််းစီစဉခခင််း-PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြ်ငန််းစဉ  ှင််းလင််းချက် သည် ဘဒတြာနငှ  ် သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို စိုစည််းစီစဉခခင််းနငှ ြ်တ်သက်၍ 

အဓိကအြာ်းခ င  ်PAF ကိို လက်ဘတ ွဲ့တ င ်မည်သိို  ကျင သ် ို်းရမည်ကိို ဘ ြ်ာခြသည်။  “ဘဒတြာ” ဆိိုသညမ်ှြာ ကိန််းဂဏန််းမျြာ်း၊ တိိုင််းတြာချက်မျြာ်း သိို  မဟိုတ် ဘလ လြာဘစြာင  ်ကည ်မှုမျြာ်းကွဲ သိို  ဘသြာ အချက်အလက်မျြာ်းကိို စိုစည််းမှုတစ်ခိုခ စ်သည။်  

“သတင််းအချက်အလက်” ဆိိုသည်မှြာ  ြာသြာရြ်တစ်ခိုအဘ ကြာင််း အချက်အလက် သိို  မဟိုတ် အဘသ်းစိတ်အချက်အလက်မျြာ်းခ စ်သည်(PIM Common Terminology, 2018)။  

PAF မဏ္ ိငဘ်လ်းခိုမှ တစ်ခိုစီအတ က် ဘမ်းခ န််းငါ်းခိုကိို ဤဘနြာက်ဆက်တ ွဲက ဘခ ဆိိုထြာ်းသည်။  (ြ ို A2.1)။ 

 

ြ ို A2.1 PAF မဏ္  ငတ် ်ခို  အတက်ွ စမ်းရန် စမ်းခွန််းမျာ်း 

 

 
 

   

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

မည်သညတ်ိို  ကိို ဘလ လြာစူ်းစမ််းရမည်နည််း။ ကျွန်ိုြ်တိို  မှ မည်သညက်ိို 

ဘကြာက်ချက်ချမည်န

ည််း။ 

အခခြာ်းကဏ္မျြာ်းနငှ  ်ြညြာရြ်မျြာ်းက 

မညသ်ညတ်ိို  ကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငမ်ညန်ည််း။  

 
PAF မဏ္ ိငဘ်လ်းခိုမှြာ- 

• ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာ 

• လူထိုအတ က် လက် ှိပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း 

• လူဦ်းဘရအဘြေါ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်း 

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ်လက် ှိ လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငစ် မ််းမျြာ်း။ 

အ က ခြ ထြာ်းသည ် အစမှတ်မှြာ တစ်ဦ်းချင််း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ဘ ြ်ာထိုတ်ရနန်ငှ  ် ထိိုဘနရြာမှ စတငတ်ည်ဘဆြာက်ရန် ခ စ်သည်။ သက်ဆိိုငရ်ြာ ဘဒတြာနငှ  ် အချက်အလက်မျြာ်းတ င ် ပခမိ််းဘခခြာက်မှု ှိဘနဘသြာ 

ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်း၊ ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၊ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ အကျိ ်းဆက်မျြာ်းနငှ  ်ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအြာ်း ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းနိိုငသ်ည ် စ မ််းရညမ်ျြာ်း ြါဝငသ်င သ်ည်။ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုကိို သင ဘ်လျြ်ာစ ြာ အြာရ ိုစိိုက်ထြာ်းဘ ကြာင််း 

ဘသချြာဘစရနအ်တ က် ဘြ်းထြာ်းဘသြာ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာတ င ်ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း အမျြာ်းအခြြာ်း ှိနိိုငသ်ည် ။  

PAF မဏ္ ိငမ်ျြာ်းက အ  ွဲွဲ့အစည််းကိို ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်တိို   လမ််းည နဘ်ြ်းသည်။  အဓိက အယူအဆမျြာ်း၏ ဘဝါဟြာရနငှ  ်မဏ္ ိငမ်ျြာ်း၏ ဘ ြ်ာခြချက်တိို  ကိို နိဒါန််း နငှ  ်ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1 တ င ်ဘတ ွဲ့ နိိုငြ်ါသည်။  ြ ို A2.2 က ဘဒတြာနငှ ် 

သတင််းအချက်အလက် တည်ဘဆြာက်ြ ို လိုြ်ငန််းစဉကိို သရိုြ်ဘ ြ်ာခြသသည်။ ၎င််းက သင အ်ဘနခ င  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအြာ်း ဘ ြ်ာထိုတ်ခခင််းမှ စတငက်ြာ ဘဒတြာနငှ  ် သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ဆက်လက်၍လည်ြတ်လျက် ှိဘသြာ 

လိုြ်ငန််းစဉတစ်ခိုအခ စ် စိုစည််းပြီ်း အဓိြပါယ်  င ဆ်ိိုသင ဘ် ကြာင််း အဘလ်းအနက်ဘခြြာထြာ်းသည်။ 

 

ြ ို A2.2 စဒတာန င့် ်အချက်အလက်မျာ်းက ို  ို ည််းရန ်ယိုတတ  စဗဒ လိုပ်ငန််း ဉ 

 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုစကကာင့် ်လ အမျာ်းက ို မည်သ ို ့်  

ကွွဲခပာ်း ာွ ထ ခ ိုက်မှု   သနည််း။ 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုက ို စ ာ်ထိုတပ်ါ 

ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာနငှ  ်လူဦ်းဘရအိုြ်စိုအလိိုက် ထိခိိုက်မှု 
ဆက် ပ်အစကကာင််းအရာက ို စလ့်လာပါ 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုက ို က ိုငတ်ယ်ွစခ   င််းရနအ်တက်ွ  ွွဲွံ့ ည််းပ ိုဆ ိုငရ်ာ 

 ွမ််းရည်မျာ်းမ ာ အ ယ်နည််း။ 

အထင ် ာ်းဆ ို်းခ  ်စသာ 

အကာအကွယ်အနတရာယ်မျာ်းန င့်အ်ကျ  ်းဆက်မျာ်းမ ာ အ ယ်နည််း။ 
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သက်ဆိိုငရ်ြာဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို စီစဉပြီ်းသည်နငှ  ်အ က ခြ ထြာ်းဘသြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသည ်ဘမ်းခ န််းမျြာ်းသည် အဘ ကြာင််းအရြာတစ်ခိုသိို   ခြနဘ်ခြြာင််း ဆငခ်ခင ်သ ို်းသြ်၍ လိိုက်ဘလျြာညီဘထ ခ စ်ဘစမည ် လိုြ်ငန််းစဉကိို 

လမ််းည နဘ်ြ်းြါသည်။  ဤလမ််းည နခ်ျက်၏ “ဘမ်းရန ် အဓိကဘမ်းခ န််းမျြာ်း” ကဏ္မျြာ်းသည် မဏ္ ိငတ်စ်ခိုစီအတ က် အဘရ်းကကီ်း ခြနဘ်ခြြာင််းဆငခ်ခငသ် ို်းသြ်ရန ် ဘမ်းခ န််းအချိ ွဲ့ကိို ထိုတ်ဘြ်းြါသည်၊ သိို  ဘသြ်ာလည််း၊ ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1 ၏ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု အစီအစဉတ ်တ င ်ြိိုမိိုအဘသ်းစိတ်ဘမ်းခ န််းမျြာ်းကိို ဘတ ွဲ့ နိိုငြ်ါသည်။ 

 

ြ ို A2.3 PAF က ို ချဉ်းကပ်ရန် ဥပမာ 

 

ြ ို A2.3 က အဓိကကျဘသြာ ခြနဘ်ခြြာင််း ဆငခ်ခင ်သ ို်းသြ်သည ်အခိိုက်အတန  မ်ျြာ်းတ င ်သတ်မှတ် PAF ရင််းခမစမ်ျြာ်း မည်ကွဲ သိို  အသ ို်းဝငန်ိိုငသ်ည်ကိို ဥြမြာတစ်ခိုအခ စ်ဘြ်းထြာ်းသည်။ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ဥြမြာ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

အသ ို်းဝငစ်သာ PAF 

အရင််းအခမ  ်

ကျွန်ိုြ်တိို  ၏ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာချကအ်တ က် 

ရညရ် ယ်ချကက်ိို သိြါသလြာ်း။ 

ကျွန်ိုြ်တိို   မည်သည်တိို  ကိို  ြှာဘ  ရန ်

ကကိ ်းစြာ်းဘနြါသနည််း။ 

 

 

 
 
 
 

နိိုငင် သြာ်း အဆင အ်တန််း စြာရ က်စြာတမ််းမျြာ်း 

မ ှိဘသြာဘ ကြာင  ်လအူမျြာ်းအခြြာ်းကိို နငှထ်ိုတ်ခခင််း 

ခ ဘနရသညဟ်ို ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််း 

ြါဝငဘ်ဆြာငရ် က်လှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်းမှ အ က ခြ ထြာ်းသည။် 

လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုအ  ွဲွဲ့အစည််းက ဤသည်ကိို 

ြိိုမိိုနြာ်းလည်ရန ်ဆနဒ ှိသည ်

 

 

 
 
 
 

အယူအဆ က နခ်ျြာ 

 
 
 
 
 

PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု 

လိုြ်ငန််းစဉ  ငှ််းလင််းချက ်

 
 
 
 
 

 

သင တ် င ်အည န််းကနိ််းမျြာ်း၊ ဘဒတြာ 

သိို  မဟိုတ် သတင််းအချကအ်လက်မျြာ်း 

 ှိပြီ်းခ စ်ြါသလြာ်း။ 

 

 

 
 
 
 
 

အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် အသက၊် 

လိငအ်မျိ ်းအစြာ်းနငှ  ်မသနစ် မ််းမှုတိို  အြာ်းခ င  ်

ခ ွဲခခြာ်းထြာ်းသူ မည်မျှ ှိသညက်ိို 

စိုစည််းထြာ်းဘသြာ ဘဒတြာနငှ  ်

သတင််းအချကအ်လက်မျြာ်းကိို 

စိုဘဆြာင််းထြာ်းသည်။  

 

 
 

အ က ခြ ထြာ်းဘသြာ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသည ်ဘမ်းခ န််းမျြာ်း 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ဘဒတြာနငှ  ် 

သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းက 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

အနတရြာယ်ကိို နြာ်းလည်ဘစရန ်သင ်အြာ်း 

မည်သိို   ကူညီဘြ်းသနည််း။ 

 

 
 
 
 

 

ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချကအ်လက်မျြာ်းကိို 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းသည ်

ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းရယူရန၊် ဘဒသမှ 

နငှထ်ိုတ်ခခင််းမခ စ်ဘစရန ်အစ ှိဘသြာ 

လိိုအြ်သည ် စြာရ က်စြာတမ််းမ ှိခခင််းဘ ကြာင  ်

အထိခိိုက်ဆ ို်းဘသြာ သီ်းခခြာ်းြထဝီဝငန်ယ်ဘခမနငှ  ်

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းကိို ည နခ်ြသည်။ 

 

 
 

 

 

 

 

အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် ၎င််း၏တရြာ်းဝငဝ်နဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းကိို ြိိုမိိုထိဘရြာက်စ ြာ 

ရည်မှန််းထြာ်းရနအ်တ က် ဤသတင််းအချက်အလကက်ိို 

အသ ို်းခြ နိိုငဘ်သြာ်လည််း သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ြထဝီဝငန်ယ်ဘခမမျြာ်းတ င ်

 ကြာ်းဝငဘ်စ စြ်ဘရ်း အစီအစဉတစ်ခိုကမ််းလှမ််းရန ်တရြာ်းဝင ်

အစိို်းရအ  ွဲွဲ့အစည််းနငှ လ်ည််း ြူ်းဘြါင််းဘဆြာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

ထိို  အခြင ်ကျန််းမြာဘရ်း၊ အမိို်းအကြာခိိုလှု ခ င ဘ်ြ်းဘရ်းနငှ  ်ြညြာဘရ်း 

ကဏ္မျြာ်းတ င ်တိိုင််းရင််းသြာ်းသူမျိ ်းစိုမျြာ်း 

လိိုအြ်ဘသြာစြာရ က်စြာတမ််းမျြာ်း ဆ ို်းရှု  ်းရခခင််းမှြာ 

အဘရ်းကကီ်းဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းကိို ၎င််းတိို   ရယူသ ို်းစ ွဲြိိုငခ် င န်ငှ  ်

သက်ဆိိုငဘ်သြာဘ ကြာင  ်၎င််းတိို  ၏ အကျ ိ်းဆက်မျြာ်းကိို တ ို  ခြနရ်န ်

ြိိုမိိုဘဆြာငရ် က်နိိုငသ်ည်။ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
သငမ်ည်သညတ်ိို  ကိို 

ရ ှိနိိုငမ်ည်နည််း။ 

 

အ က ခြ ထြာ်းဘသြာ  သတင််းအချက်အလက် 

လိိုအြ်ချက်မျြာ်း 

 
 
 

 

 

 

 

မည်သည ် တိိုင််းရင််းသြာ်းသူမျိ ်းစိုမျြာ်းကိို သတ်မှတ်ထြာ်းသည် အြါအဝင် 

အ  ွဲွဲ့အစည််းမှ ဘနြာက်ထြ် သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း လိိုအြ်သည်။ 

အဆိိုြါသတင််းအချက်အလက်ကိို ခ ွဲခခြာ်းထြာ်းဘသြာဘဒတြာတ င ်

မရ ှိနိိုငဘ်သြာ်လည််း ၎င််းကိို အမျိ ်းသြာ်း 

ဥြဘဒဘရ်းရြာ မိတ် က်တစ်ဦ်းက ဥြဘဒဘရ်းရြာဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်း 

စီစဉဘဆြာငရ် က်ရနအ်တ က် စိုဘဆြာင််းဘနြါသည်။ 

 

 

 
 
 
 
 
 

သင တ် င ်ှိဘသြာ ဘဒတြာက 

လ ိုဘလြာက်မှု ှိသလြာ်း သိို  မဟိုတ် 

ထြ်ဘဆြာင််းအချက်အလက်မျြာ်း 

လိိုအြ်ြါသလြာ်း။ 

 
 

 

 

အ  ွဲွဲ့အစည််းသည် PAF ၏ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုဆိိုငရ်ြာ ဘမ်းခ န််းမျြာ်းကိို 

အသ ို်းခြ ခွဲ ပြီ်း နိိုငင် ဘတြာ်အစိို်းရသည်  သီ်းခခြာ်း 

တိိုင််းရင််းသြာ်းလူမျိ ်းစိုတစ်စိုထ မှ စြာရ က်စြာတမ််းမျြာ်းကိို 

အတင််းအဓမမယူဘဆြာငသ် ြာ်းဘ ကြာင််း သိ ှိခွဲ ရပြီ်း  

၎င််းက အဆိိုြါ တိိုင််းရင််းသြာ်း လူမျိ ်းစိုကိို နငှထ်ိုတရ်န ်တမင ်

လိုြ်ဘဆြာငဘ်နသည်ဟို  အ က ခြ ထြာ်းသည်။ 

 
 
 
 
 
 

 

အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းကိို 

 ှင််းလင််းခခင််း သိို  မဟိုတ် 

ြိိုင််းခ တရ်ြာတ င ်အခခြာ်း မည်သည ်  

PAF ဘမ်းခ န််းမျြာ်းက 

အဘထြာက်အကူခ စ်ဘစသနည််း။ 



21 PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြ်ငန််းစဉ  ှင််းလင််းချက် // 2021 ခိုနစ်ှ 

 သဂိုတ်လ 

 

မဏ္  င-် ဆက ်ပ်အစကကာင််းအရာ 

 
 
 
 
 
 

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို သင ဘ်လျြ်ာစ ြာတ ို  ခြနရ်နအ်တ က် ၊ ကျွန်ိုြ်တိို  သည် အဆိိုြါ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို ခ စ်ဘြေါ်ဘစရသည  ်အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းနငှ  ်

အဘခခခ အဘ ကြာင််းတရြာ်းမျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ပြီ်း ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာရြါမည်။1
 

သတင််းအချက်အလက်ကိို မဏ္ ိငခ် ွဲသ ို်းခိုတ င ်ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသင သ်ည် (ြ ို A2.4)။ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသည်  လိုြ်ငန််းစဉမှြာ စက်ဝန််းတစ်ခိုခ စ်သည်ကိို သတိရြါ။ သင၏် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုမှ ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်းကိို အဘထြာက်အကူခ စ်ဘစရနအ်တ က် ဆက်စြ်မဏ္ ိငခ် ွဲမျြာ်းနငှ သ်က်ဆိိုငသ်ည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ြ ိုမှနစ်စ်ဘဆ်းရြါမည်။ 

 
ြ ို A2.4 ဆက် ပ်အစကကာင််းအရာ- မဏ္  ငခွ်ွဲမျာ်း 

 

 
 

 

 
 

 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

ပဋ ပကခန င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်အနတရာယမ် တတ်မ််း  

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် သတ်မှတ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် ြထဝီဝငဘ်ဒသမျြာ်းအတ က် အဆိိုြါပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိိုခြသသည ် 

သမိိုင််းဝငအ်ချက်အလက်မျြာ်း သိို  မဟိုတ် လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်၍ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။ ြဋြိကခနငှ /်သိို  မဟိုတ် ဘ ်းအနတရြာယ်ခ စ်ြ ါ်းမှုသမိိုင််းမှတ်တမ််းနငှ ြ်တ်သက်သည  ်

ြိိုမိိုအဘသ်းစိတ်ကျဘသြာ ဘမ်းခ န််းမျြာ်းစြာရင််းအတ က်၊ ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု အစီအစဉတ ကိ်ို  ကည ်ြါ။ 

• ထြ်တလွဲလွဲ ခြနလ်ည်ဘြေါ်ဘြါက်သည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း နငှ /်သိို  မဟိုတ် ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းသိို   ဝငဘ်ရြာက်ခ င ကိ်ို ဟန  တ်ြာ်းခခင််း သိို  မဟိုတ် ရယူခ င ဘ်ြ်းသည  ်

အချက်မျြာ်းနငှ ြ်တ်သက်ဘသြာ သမိိုင််းဘ ကြာင််း ဘဒတြာမျြာ်းက မည်သည်ကိို ဘ ြ်ာခြနိိုငသ်နည််း။  

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းအတ က် တြာဝန ်ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် အရြ်သြာ်းလူထိုတိို  အ ကြာ်း ှိ နိိုငင် ဘရ်းအြာဏြာ ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်းနငှ  ်

လူမှုဆက်ဆ ဘရ်းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ တင််းမြာမှုမျြာ်း၊  ှိပြီ်းသြာ်း ဘစ စြ်ညြှိနှုငိ််းဘရ်းလိုြ်ငန််းစဉမျြာ်း၊ ြဋြိကခဘခ  ငှ််းဘရ်းယနတရြာ်းမျြာ်း၊ တြာဝနခ် မှုတည်ဘဆြာက်ြ ိုမျြာ်း စသည်တိို  ကိို 

ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။  

• (တရြာ်းဝင ် သိို  မဟိုတ် အလ တ်သဘ ြာ) ပငမိ််းချမ််းဘရ်းနငှ  ် တည်ပငမိ်ဘရ်းလိုြ်ငန််းစဉမျြာ်း၏ မညသ်ည ် ရှုဘထြာင မ်ျြာ်းက လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းနငှ  ် ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်းအဘြေါ် 

သက်ဘရြာက်မှု ှိသနည််း။  အဆိိုြါ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းသည် အခြ သဘ ြာဘဆြာငဘ်သြာ သိို  မဟိုတ် အခြ သဘ ြာမဘဆြာငြ်ါသလြာ်း။ 

န ိုငင် စရ်းန င့် ်လ မှု  ်းပွာ်း အခင််းအကျင််း 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို လ မ််းမိို်းနိိုငသ်ည ် နိိုငင် ဘရ်းနငှ  ်လူမှုစီ်းြ ြာ်းအဘခခအဘနမျြာ်းနငှ  ်လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ပြီ်း ခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာြါ။  ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို တ န််းအြာ်းဘြ်း၊ 

ြိိုမိိုဆိို်းရ ြာ်းဘစ သိို  မဟိုတ် ဘလျှြာ ြါ်းဘစသည ်အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းအဘြေါ် အြာရ ိုစိိုက်ြါ။ လူတစ်ဦ်းချင််း သိို  မဟိုတ် ရြရ် ြာအ  ွဲွဲ့အစည််းအတ င််း ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ငှ််းနိိုငမ်ှု သိို  မဟိုတ် အနတရြာယ်ဘလျှြာ ချဘရ်း စ မ််း်းရည်တိို  ကိို 

အကျိ ်းသက်ဘရြာက်ဘစသည ်အချက်မျြာ်းကိိုလည််း ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။ သတင််းအချက်အလက်သည် နယ်ဘခမအဘခခခြ ခ စ်နိိုငဘ်သြ်ာလည််း နိိုငင် အဆင  ် သတင််းအချက်အလက်သည် နယ်ဘခမအဘခခခြ  ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်းကိို 

နြာ်းလည်ရန ်အဘရ်းကကီ်းဘသ်းသည်။  

• သီ်းခခြာ်းလူဦ်းဘရအတ က် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ြိိုမိိုဆိို်းရ ြာ်းဘစဘသြာ သိို  မဟိုတ် ဘလျြာ ြါ်းသက်သြာဘစသည ် နိိုငင် ဘရ်း၊ လူမှုဘရ်း သိို  မဟိုတ် စီ်းြ ြာ်းဘရ်းအချက်မျြာ်း  ှိြါသလြာ်း။ 

• မည်သည ် သက်ဆိိုငသ်ူမျြာ်း နငှ /်သိို  မဟိုတ် ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်းက တ န််းအြာ်းဘြ်း သိို  မဟိုတ် သီ်းခခြာ်း အကြာအက ယ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငသ်နည််း။ 

• မည်သည ် ယနတရြာ်းမျြာ်း၊ စနစ်မျြာ်း သိို  မဟိုတ် ြူ်းဘြါင််းြါဝငမ်ှု လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်း၊ အသ နငှ  ်တြာဝနခ် မှုတိို  ကိို သီ်းခခြာ်းလူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းထ  ရ ှိနိိုငသ်နည််း။ ဥြမြာအြာ်းခ င ၊် အြာ်းလ ို်းြါဝငန်ိိုငဘ်သြာ  တ်ဂျက်ဘရ်းဆ ွဲခခင််းနငှ  ်ဘဒသဆိိုငရ်ြာ 

   ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်ဘရ်း လိုြ်ငန််းစဉမျြာ်း၊ ဘရ ်းဘကြာက်ြ ွဲဆိိုငရ်ြာ နိိုငင် ဘရ်း၊ လူထိုကိိုယ်စြာ်း ဘထြာက်ခ အြာ်းဘြ်းသည ် အရြ် က်အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း။  

 
 
 

1 
ICRC Professional Standards (2018:40) 

 
ပဋ ပကခန င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်

အနတရာယ်မ တတ်မ််း  

 
ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်းနငှ /်သိို  မဟိုတ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းအဘြေါ် 

သက်ဘရြာက်မှု ှိဘနသည ် သမ ိုင််းစကကာင််း၊ ယခငခ်  ်ပွာ်းခွဲ့်သည်မျာ်း၊ 

န င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်ကာကွယ်စ ာင့််စ  ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း 

လမ််းစကကာင််းမျာ်း 

န ိုငင် စရ်းန င့် ်လ မှု  ်းပွာ်း 

အခင််းအကျင််း 

 

န ိုငင် စရ်းဆ ိုငရ်ာ ပ ့်ပ ို်းစပ်းသ မျာ်း သ ို ့်မဟိုတ ်

စမာင််းန ငအ်ာ်းမျာ်း 

လက် ှိ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခမိ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ 

အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ 

တရာ်းစရ်းဆ ိုငရ်ာန င့် ် ည််းမျဉ်းသတမ် တမ်ှု 

အခင််းအကျင််း 

ခွွဲခခာ်းဆက်ဆ မှု၊ အနတရာယ်   စသာ 

သ ို ့်မဟိုတ ်အကာအကွယ်စပ်းစရ်း 

စည််းမျဉ်းသတ်မှတ်မှုနငှ  ်စည််းကမ််းထိန််းသမိ််းမှု 

စည််းမျဉ်းဘ ြာငမ်ျြာ်းနငှ  ်ယနတရြာ်းမျြာ်း 
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 သဂိုတ်လ 

 

အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ တရာ်းစရ်းဆ ိုငရ်ာန င့် ် ည််းမျဉ်းသတမ် တမ်ှု အခင််းအကျင််း 

သီ်းခခြာ်း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ခ စ်ဘစနိိုငဘ်သြာ သိို  မဟိုတ် ြိိုဆိို်းဘစမည ် ဥြဘဒမျြာ်း၊ စည််းမျဉ်းမျြာ်းနငှ  ်လူမှုဘရ်းအဘလ အထမျြာ်းကိို သတ်မှတ်ဘ ြ်ာထိုတ်၍ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။  ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ဘလျှြာ ချနိိုငသ်ည  ်ဤဥြဘဒမျြာ်း၊ စည််းမျဉ်းမျြာ်းနငှ  ်အဘလ အထမျြာ်း၏ ရှုဘထြာင မ်ျြာ်းကိို သတ်မှတ်ဘ ြ်ာထိုတ်၍ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။  အကြာအက ယ်ဘြ်းသည ်ဥြဘဒ သိို  မဟိုတ် စည််းမျဉ်းဘ ြာငတ်စ်ခို ထြာ်း ှိနိိုငဘ်သြ်ာလည််း 

၎င််းကိို လက်ဘတ ွဲ့ကျင သ် ို်းရန ်ယနတရြာ်းမျြာ်းက လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းမ ှိနိိုငသ်ည်ကိို ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။ 

• မည်သည ်တရြာ်းဝငန်ငှ  ်အလ တ်သဘ ြာဆိိုငရ်ြာ ဥြဘဒမျြာ်း၊ စည််းမျဉ်းမျြာ်း၊ စ နှုန််းမျြာ်း သိို  မဟိုတ် လူမှုဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အဘလ အထမျြာ်းသည် လူဦ်းဘရ (အနတရြာယ်ခ စ်ဘစနိိုငဘ်သြာ၊ ခ ွဲခခြာ်းဆက်ဆ မှု သိို  မဟိုတ် 

အကြာအက ယ်ဘြ်းဘရ်းယနတရြာ်းမျြာ်း) ကိို အကျိ ်းသက်ဘရြာက်ဘစသနည််း။  

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ခ စ်ဘစဘသြာ သီ်းခခြာ်းနိိုငင် ဘတြ်ာဥြဘဒမျြာ်း  ှိြါသလြာ်း။ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို တြာ်းဆီ်းရန ်သိို  မဟိုတ် ဘလျှြာ ချနိိုငသ်ည ် ဥြဘဒမျြာ်း 

လိိုအြ်လျက် ှိဘနြါသလြာ်း။ 

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို တ န််းအြာ်းဘြ်းသည ် အခခြာ်းဘသြာ လူမှုဘရ်း၊  ြာသြာဘရ်း သိို  မဟိုတ် ယဉဘကျ်းမှု စ နှုန််းမျြာ်း သိို  မဟိုတ် အဘလ အထမျြာ်း  ှိြါသလြာ်း။ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုသည် အလျြာ်းလိိုက် ချဉ်းကြ်နည််းကိို အပမွဲမလိိုက်နြာဘသြ်ာလည််း၊ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာဆိိုငရ်ြာ နြာ်းလည်မှုသည် အဓိကကျဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၊ လူဦ်းဘရအဘြေါ် 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ်စ မ််းရည်မျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းဘ ြ်ာထိုတ်ဘြ်းသည် (ြ ို A2.2 ကိို ကည ်ြါ)။  ဤမဏ္ ိငအ်တ င််း   ွဲွဲ့စည််းထြာ်းဘသြာ ဘဒတြာနငှ  ်

အချက်အလက်မျြာ်းသည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု အနတရြာယ်ဘနြာက်က ယ် ှိ ယူဆချက်မျြာ်းကိို သတ်မှတ်ဘ ြ်ာခြရနန်ငှ  ် ှင််းလင််းရန ်ကူညီဘြ်းြါသည်။  ထိို  ဘ ကြာင ြ်င ်၎င််းက ခြဿနြာတစ်ခိုကိို မည်သိို   

ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရမည်ကိို အသိဘြ်းရန ်ကူညီသည်။ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််း မစတငမ်ီ၊  ှိပြီ်းသြာ်း ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်ကိို ခ ွဲခခြာ်းဘ ြ်ာထိုတ်ြါ 

ကျွန်ိုြ်တိို  မှ မည်သညက်ိို 

ဘကြာက်ချက်ချမည်နည််း။ 

 
 
 
 
 

 

အခခြာ်းကဏ္မျြာ်းနငှ  ်ြညြာရြ်မျြာ်းက 

မညသ်ညတ်ိို  ကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငမ်ညန်ည််း။  

သင၏်အချက်အလက်မျြာ်း လိိုအြ်ချက်မျြာ်းကိို ြိိုမိို ှင််းလင််းဘစရန ် ကူညီဘြ်းြါသည်။ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းအမျြာ်းစိုတ င ် ြငမ်ဘဒတြာစိုဘဆြာင််းမှု မလိိုအြ်ြါ၊ ထိိုအစြာ်း 

၎င််းသည် သီ်းခခြာ်းကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ ြ်တ်သက်သည ် လက် ှိ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း၏စိုစည််းမှုနငှ  ်   ွဲွဲ့စည််းမှုခ စ်သည။်  ဘဒတြာနငှ  ်အဘ ကြာင််းအရြာဆိိုငရ်ြာ 

ကျွမ််းကျငသ်ူမျြာ်း (ဥြမြာ- သမိိုင််းြညြာ ှငမ်ျြာ်း၊ မနိုဿဘဗဒ ြညြာ ှင၊် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာဆိိုငရ်ြာ ကျွမ််းကျငသ်ူမျြာ်း၊ အရြ် က် လူ  အ  ွဲွဲ့အစည််း လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း) တိို  နငှ အ်တူ သက်ဆိိုငရ်ြာ 

ယဉဘကျ်းမှု ကျွမ််းကျငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် တိိုငြ်ငြ်ါ။ 2 အနတရြာယ် ှိဘသြာ၊ ခ ွဲခခြာ်းဆက်ဆ မှု နငှ /်သိို  မဟိုတ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းကိို သင၏်ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းသည ်

အခခြာ်းဘသြာ PAF မဏ္ ိငမ်ျြာ်းအတ င််းမှ ဘကြာက်ချက်မျြာ်းအြာ်း အသိဘြ်းမည်ခ စ်ြါသည်။ မဏ္ ိငတ်စ်ခိုစီမှ ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်းကိို စိုစည််း၍ အဘခခအဘနတစ်ခိုလ ို်းအဘြေါ် 

သင၏်နြာ်းလည်သဘ ြာဘြါက်မှုကိို အသိဘြ်းရန။် 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်း ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ကဏ္အသီ်းသီ်းနငှ  ် ြညြာရြ်မျြာ်းမ ှ ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာကိို နြာ်းလည်ရန ် ကူညီဘြ်းသည ် ဘဒတြာနငှ  ်

သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း။ 

အလြာ်းအလြာ ှိသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းတ င ်ြါဝငသ်ည်မှြာ- 

• နိိုငင် ဘရ်း မခိိုငမ်ြာမှု ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာချက်(OECD၊ တတ်သိြညြာ ှငမ်ျြာ်း၊ စသည်)၊ 

• လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်း (တကကသိိုလ်မျြာ်း၊ နိိုငင် တ င််း NGO မျြာ်း၊ မူဝါဒသိုဘတသန အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၊ HNOs/HRPs) 

• ဥြဘဒဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််း (ဥြဘဒဘရ်းရြာဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်း၊ IHL/IHRL လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းအဘ ကြာင််း ဘစြာင  ်ကည ်ခခင််း အစီရငခ် စြာမျြာ်း စသညခ် င )် 

 

• နိိုငင် တ င််းနငှ  ်ဘဒသဆိိုငရ်ြာ ထငခ်မငယူ်ဆချက်မျြာ်း (အရြ် က် လူ  အ  ွဲွဲ့အစည််း ဘခါင််းဘဆြာငမ်ျြာ်း၊ တတ်သိြညြာ ှငမ်ျြာ်း သိို  မဟိုတ် သိုဘတသန အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၊ ဘဒသခ  

လိုြ်ဘ ြ်ာကိိုင ်က်မျြာ်း စသည်)။  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုအတ က် ဒဇီိိုင််းဘရ်းဆ ွဲခခင််းဆိိုငရ်ြာ အဘသ်းစိတ်ဘ ြာ်ခြချက်အတ က်၊ ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ိှ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််း လိုြ်ငန််းအသ ြာ်းအလြာ တက် ် ှ ိအဆင  ်A ကိို  ကည ်ြါ။  
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 သဂိုတ်လ 

 

မဏ္  င-် လ ထိုအတကွ ်လက ်  ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း 

 
 
 
 
 
 

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

အစိို်းရနငှ  ်အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်မူျြာ်း၊ ၎င််းတိို  ၏ အခန််းကဏ္နငှ  ်တြာဝနမ်ျြာ်းနငှ  ်၎င််းတိို  ၏ အခြ အမူနငှ  ်သဘ ြာထြာ်းမျြာ်းကိို တ န််းအြာ်းဘြ်းသည ် အရြာမျြာ်း အြါအဝင ်အဓိကကျဘသြာ 

ြိုဂ္ိ လ်မျြာ်းနငှ  ်အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၏ အခန််းကဏ္ကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာရန ်အဘရ်းကကီ်းြါသည်။  ၎င််းက အခ င အ်ဘရ်းချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်မတရြာ်း ိနှြိ်မှုမျြာ်းအြါအဝင ်သီ်းခခြာ်းပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုအတ က် 

မည်သူမှ  သဇြာလ မ််းမိို်းမှု ှိသည်ကိို သငအ်ြာ်း နြာ်းလည်သဘ ြာဘြါက်ဘစြါသည်။  တြာဝနဝ်တတ ရြာ်းမျြာ်းတ ငဘ်ကြ်ာမ ငှ၏် လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်မျြာ်း (တမငတ်ကြာ လိုြ်ဘဆြာငမ်ှု) နငှ  ် ြျက်က က်ခခင််း 

(ဘဆြာငရ် က်ရန ်ြျက်က က်ခခင််း) တိို   ြါဝငန်ိိုငသ်ည်ကိို သတိခြ ြါ။ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ရန၊် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ သဘ ြာသ ြာဝကိို ကျွန်ိုြ်တိို  ကိိုယ်တိိုင ် နြာ်းလည်ထြာ်းရမည်ခ စ်ပြီ်း၊ ထိိုပခိမ််းဘခခြာက်မှုအတ က် မည်သူ/မည်သည် တြာဝန ်ှိသည်နငှ  ်

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ဇစ်ခမစ် (ြ ို A2.5) ကိို နြာ်းလည်ရမည်ခ စ်သည်။  

 
ြ ို A2.5 လ ထိုအတက်ွ လက်   ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း-မဏ္  ငခွ်ွဲမျာ်း 

 

 

 
 

 

 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

ကာကယွ်စ ာင့််စ  ာကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း 

လူထိုကိို ထိခိိုက်နစ်နြာဘစဘသြာ လူသြာ်းတိို   လိုြ်ဘဆြာငမ်ှုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် ထိုတ်ကိုနြ်စစည််းမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်၍ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။ သီ်းသန   ် ခြဿနြာတစ်ခိုသည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိိုယ်တိိုင ် သိို  မဟိုတ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ရနအ်တ က် ဘဒတြာနငှ  ် သတင််းအချက်အလက်ကိို ဘသချြာစ ြာ 

ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။  ဥြမြာအြာ်းခ င ၊် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုသည် သတ်မှတ် လူနည််းစိုတစ်စိုအြာ်း နိိုငင် သြာ်းအခ စ်မှ မတရြာ်း ခငင််းဆိိုခခင််း သိို  မဟိုတ် နိိုငင် သြာ်းအခ စ်မှ ဆ ို်းရှု  ်းဘစခခင််း ခ စ်နိိုငပ်ြ်ီး 

၎င််း၏အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမှြာ ထိိုအိုြ်စိုသည် အချိ ွဲ့ဘသြာ နိိုငင် သြာ်းအဆင အ်တန််းဆိိုငရ်ြာ စြာရ က်စြာတမ််းမျြာ်းကိို ရယူအသ ို်းခြ နိိုငခ် င မ် ှိခခင််း ခ စ်နိိုငသ်ည်။ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ဘနြာက်ထြ်ဥြမြာတစ်ခိုမှြာ 

အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ လက်နက်ကိိုငအ်  ွဲွဲ့ မှ ကဘလ်းမျြာ်းကိို ခြနဘ်ြ်းဆ ွဲခခင််းခ စ်ပြီ်း၊ ရလြာဒအ်ဘနခ င  ် ခြနဘ်ြ်းဆ ွဲမည ်အနတရြာယ်ကိို ဘ ှြာင ်ှြာ်းရန ် ကဘလ်းမျြာ်း ဘကျြာင််းမတက်ရဘြ။ 

ဘနြာက်ထြ်ဥြမြာမျြာ်းအတ က်၊ ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တက် ်ကိို  ကည ်ြါ။  

• ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူမျြာ်းအဘြေါ် အ ကမ််း က်မှု၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု သိို  မဟိုတ် တမငတ်ကြာ ဆ ို်းရှု  ်းဘစခခင််းတိို  ကိို ခ စ်ဘစဘသြာ လက် ှိပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။  မည်သည ် ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်းတ င ်ခ စသ်နည််း။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုသည် လူတစ်ဦ်းချင််းစီ၏ အခြ အမူ သိို  မဟိုတ် လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်၊ အ  ွဲွဲ့အစည််း သိို  မဟိုတ် အ  ွဲွဲ့၏ အဘလ အထတစ်ခို၊ အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ သိို  မဟိုတ် အစိို်းရဆိိုငရ်ြာ မဝူါဒ တစ်ခိုလြာ်း။ 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်းအတကွ် တာဝန်   စသာ အဓ က လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

သီ်းခခြာ်း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုဘနြာက်က ယ် ှိ အခြ အမူမျြာ်း၊ အဘလ အကျင မ်ျြာ်း သိို  မဟိုတ် မူဝါဒမျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ပြီ်း ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။  ၎င််းတိို  တ င ် လူဦ်းဘရကိို တိိုက်ရိိုက်ထိခိိုက်ဘစဘသြာ  

လိုြ်ဘဆြာငသ်ူ(မျြာ်း) ၏ အခြ အမူမျြာ်း၊ ကြာက ယ်ရန ် သီ်းခခြာ်းတြာဝန ်ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူ(မျြာ်း) နငှ  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုခ စ်ဘြေါ် ခခင််းအဘြေါ် အခြ သဘ ြာ သိို  မဟိုတ် အခြ သဘ ြာမဘဆြာင ်ွဲ လ မ််းမိို်းမှု ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူ(မျြာ်း)တိို   

ြါဝငန်ိိုငသ်ည်။  သတ်မှတ် ဘမ်းခ န််းမျြာ်းသည် ဘအြာက်ြါတိို  အြာ်းခ င  ်မည်သခူ စသ်ည်၊ မည်သည ်အရြာခ စသ်ည်နငှ  ်အ ယ်ဘ ကြာင ခ် စ်သည်ကိို လမ််းည နသ်င သ်ည်- 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို တိိုက်ရိိုက်ခ စ်ဘစသည  ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းမှြာ မညသ်ူမျြာ်းခ စသ်နည််း။ ၎င််းတိို  ၏လိုြ်ရြ်မျြာ်းနငှ  ် ဆက်စြ်ဘနသည ် ၎င််းတိို  ၏ဘစ ဘဆြ်ာမှုနငှ  ် ဆ ွဲဘဆြာငမ်ှုမျြာ်းက မည်သည ်အရြာမျြာ်းခ စ်သနည််း။ 

တိိုက်ရိိုက်အဘရ်းယူမှုကျျူ်းလ နသ်ည ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူမျြာ်း ကြာ်း သီ်းခခြာ်းဆက်ဆ ဘရ်း ှိြါသလြာ်း။ ဤဆက်ဆ ဘရ်းသည် လူမျိ ်းဘရ်းခ ွဲခခြာ်းဆက်ဆ မှုြ ိုစ မျြာ်းကွဲ သိို  ဘသြာ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာအဆင  ်

လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်းမှ ထ က်ဘြေါ်လြာခခင််း ဟိုတ်ြါသလြာ်း။ 

• ထိခိိုက်နစ်နြာမှုမျြာ်းကိို ဘခ  ှင််းရန၊် ဘလျြာ ြါ်းရန ် သိို  မဟိုတ် တြာ်းဆီ်းရန ် တြာဝန ်ှိသည ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းသည် ၎င််း၏လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငမ်ှု စ မ််းရည် ှသိဘလြာက် အစ မ််းကိုန ် ဘဆြာငရ် က်လျက် ှိြါသလြာ်း။ မလိုြ်ြါက၊ 

အ ယ ်ဘ ကြာင န်ည််း။ ဟိုတ်ြါက၊ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၊ ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် မတရြာ်း ိနှြိ်မှုမျြာ်း အ ယ်ဘ ကြာင  ်ဆက်လက် ှိဘနသနည််း။ 

 

ကာကွယ်စ ာင့််စ  ာက်

မှုဆ ိုငရ်ာ 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း 

 
ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ အကကမ််း က်မှု၊ အကျပ်က ိုငမ်ှု သ ို ့်မဟိုတ ်

လက်လွတဆ် ို်းရှု  ်းစ ရန်ရညရွ်ယ်ချက်ခ င့််လိုပ်စဆာငခ်ခင််းပ ို  ခ  ်စ သည့် ်

လူ  လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက ်သိို  မဟိုတ် လူ  လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်၏ ရလြာဒ။် 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်းအတက်ွ 

တာဝန ်  စသာ အဓ က 

လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုခ စ်ဘစဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသူ်မျြာ်း၏ အခန််းကဏ္၊ 

ဆက်နယ်ွမှုန င့် ်စ ့်စဆာ်မှုမျာ်းနငှ  ်ြတ်သက်သည ် အချက်မျြာ်းအခြင ်

ကြာက ယ်မှုဘြ်းရန ်သတ်မှတတ်ြာဝနမ်ျြာ်း ှိသည ် လိုြ်ဘဆြာငသူ်မျြာ်းနငှ  ်

ကျျူ်းလ နသူ်မျြာ်းအဘရ်းယရူနစ်သည ် အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်း။ 

 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း၏ 

အရင််းအခမ ်မျာ်း  

 
ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုစီကိို ခ စ်ဘစ၊ 

ဆက်လက်ခ စ်ဘြေါ်ဘစ၊ သိို  မဟိုတ ်

ထိန််းထြာ်းသည အ် ပျ  ်းမှုမျာ်း၊ 

စမာင််းန ငအ်ာ်းမျာ်း နငှ  ်လက် ှိ   နှုန််းမျာ်း  
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 သဂိုတ်လ 

 

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း၏ အရင််းအခမ ်မျာ်း  

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ တိကျဘသြာ အရင််းခ အဘ ကြာင််းတရြာ်းမျြာ်းနငှ  ် အစြျိ ်းမှုမျြာ်းကိို ထိုတ်ဘ ြ်ာပြီ်း ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။ ပခမိ််းဘခခြာက်မှု၏ ဘမြာင််းနငှအ်ြာ်းမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းခခင််းခ င  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအြာ်း 

တ ို  ခြနရ်န ်အဘကြာင််းဆ ို်းနည််းဗျျူဟြာကိို နြာ်းလည်ရန ်ဤသတင််းအချက်အလက်ကိို အသ ို်းခြ ြါ။ 

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ သဘ ြာသ ြာဝမှြာ အ ယ်နည််း (ဆိိုလိိုသည်မှြာ ၎င််းတိို  သည် တမငတ်ကြာ၊ ြူ်းဘြါင််းဘဆြာငရ် က်ခခင််း သိို  မဟိုတ် အခ င ဘ်ကြာင််းယူခခင််းခ စ်ြါသလြာ်း)။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ခ စ်ဘစဘသြာ သိို  မဟိုတ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအဘြေါ် လ မ််းမိို်းမှု ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်မူျြာ်း၏ အခြ အမူမျြာ်းကိို မည်သည ်အချက်မျြာ်းက တ န််းအြာ်းဘြ်းသနည််း။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၊ သိို  မဟိုတ် လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ အခြ အမူ၊ လှု ွဲ့ဘဆြ်ာမှု သိို  မဟိုတ် နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းသည် အချိနန်ငှ အ်မျှ ဘခြြာင််းလွဲသ ြာ်းြါသလြာ်း။ 

ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ ်သည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ ဘယ ူယျအဓိြပါယ်  င ဆ်ိိုချက်မျြာ်းကိို ဘြ်းဘဆြာငပ်ြီ်း မတူညီဘသြာ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ သဘ ြာတရြာ်းမျြာ်းနငှ  ် ၎င််းတိို  သည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ် ညီမျှခခင််း၏ရှုဘထြာင မ်ျြာ်းနငှ  ် က ွဲခြြာ်းခခြာ်းနြာ်းဘသြာတရြာ်းဥြဘဒ (လူ  အခ င အ်ဘရ်းနငှ  ်

နိိုငင် တကြာလူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဥြဘဒ) စည််းမျဉဘ ြာငမ်ျြာ်းနငှ  ် မညသ်ိို  သက်ဆိိုငဘ် ကြာင််း  ှင််းလင််းလြာဘစရန ် ရည်ရ ယ်ြါသည်။  အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ ် ှိ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစခ်ိုစီသည် အ ကမ််း က်မှု၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု သိို  မဟိုတ် တမငတ်ကြာ ဆ ို်းရှု  ်းဘစဘသြာ လိုြ်ရြတ်စ်ခိုခ စ်ပြီ်း ၎င််းတိို  တစ်ခိုချင််းစသီည ်

လူ  အခ င အ်ဘရ်းဥြဘဒနငှ  ်လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဘအြာက် ှိ သက်ဆိိုငရ်ြာအခ င အ်ဘရ်းနငှ  ်ဆက်စြသ်ည်။  

မည်သညတ်ိို  ကိို 

ဘလ လြာစူ်းစမ််းရမည်နည််း။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ကျွန်ိုြ်တိို  မှ မည်သညက်ိို 

ဘကြာက်ချက်ချမည်နည််း။ 

 
 
 

အခခြာ်းကဏ္မျြာ်းနငှ  ်ြညြာရြ်မျြာ်းက 

မညသ်ညတ်ိို  ကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငမ်ညန်ည််း။  

ခ စ်နိိုငသ်ည ်အခါ၊ တရြာ်းဥြဘဒ။ ဥြဘဒဘ ြာငမ်ျြာ်းနငှ  ် ချိတ်ဆက်မှုမျြာ်းသည် (အကြာအက ယ် ကက်ဥ(Protection Egg)ြ ိုစ နငှ  ် လိိုက်ဘလျြာညီဘထ ခ စ်ဘစဘသြာ) တ ို  ခြနမ်ှု၊ 

ဘလျြာ ြါ်းသက်သြာဘစဘရ်းနငှ  ်ြတ်ဝန််းကျငတ်ည်ဘဆြာက်မှုအဘြေါ် အဘလ်းထြာ်းသည ် သီ်းခခြာ်း အနတရြာယ်ဘလျြာ ချဘရ်း နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းကိို မည်သည ်အချိနတ် င ်မည်သိို  အဘကြာငအ်ထည်ဘ ြ်ာရမညကိ်ို 

ဆ ို်းခ တ်ရန ်ကူညီဘြ်းနိိုငြ်ါသည်။ 3 
ဤမဏ္ ိငကိ်ို အသ ို်းခြ ရန ်အ က ခြ ထြာ်းဘသြာ လိုြ်ငန််းစဉမှြာ ဘအြာက်ြါအတိိုင််းခ စသ်ည်- 

1. ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို တစ်ကကိမ်လျှင ် တစ်ခိုစီခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။ တိကျဘသချြာမှု ှိဘစပြီ်း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း ခခ  င ို၍ 

ဘကြာက်ချက်ချခခင််းကိို ဘ ှြာင ်ကဉြါ။ ဘဒတြာ   ွဲွဲ့စည််းမှုကိို လမ််းည နရ်န ်ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု အစီအစဉနငှ  ်အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ ်မျြာ်းကိို အသ ို်းခြ ြါ။ 

2. လိိုအြြ်ါက၊ သင၏် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာအရ အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ င ် သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ခြနလ်ည်ခြငဆ်ငြ်ါ သိို  မဟိုတ် 

စြာရင််းတ င ်သီ်းသန  မ်ဟိုတ်ဘသြာဘ ကြာင  ်ဘြျြာက်ဆ ို်းသ ြာ်းနိိုငသ်ည ်အရြာမျြာ်းကိို ဘြါင််းထည ်ြါ။ 

3. သင၏်ြထဝဝီငအ်ဘနအထြာ်းအရ အြာရ ိုစူ်းစိိုက်မှု ဧရိယြာဘြေါ်မူတည်၍ သီ်းခခြာ်းတည်ဘနရြာ သိို  မဟိုတ် ြိိုမိိုကျယ်ခြန  ဘ်သြာ ြထဝီဝငဧ်ရိယြာအတ က် သက်ဘရြာက်နိိုငဘ်သြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို 

ဘ ြ်ာထိုတ်နိိုငြ်ါသည်။ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုခ စ်ဘစဘသြာ၊ ခမြှင တ်ငရ်န ်သိို  မဟိုတ် ထိန််းထြာ်းနိိုငသ်ည ်အချက်မျြာ်း က ွဲခြြာ်းမှု ှိမ ှိ၊ သိို  မဟိုတ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအဘြေါ် သက်ဘရြာက်မှု ှိသည ် ကျယ်ခြန  ဘ်သြာ 

အချက်မျြာ်း  ှိမ ှိကိို ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။  ထိို  အခြင၊် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ ဘမြာင််းနငှအ်ြာ်းမျြာ်းနငှ  ်ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်းသည် အချိနန်ငှ အ်မျှ ဘခြြာင််းလွဲလြာခခင််းခ စ်နိိုငဘ်သြာဘ ကြာင  ်သင၏် 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုကိို ြ ိုမှန ်မ မ််းမ ခြငဆ်ငရ်န ်သတိရြါ။ 

လူထိုအတ က် လက် ှိပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းမှ ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်းက မတူညီဘသြာ ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်းနငှ  ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းတစ်ဘလျှြာက် ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်

မတရြာ်း ိနှြိ်မှုမျြာ်းကိို  ှင််းလင််းစ ြာ ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ဘြ်းမည်ခ စ်သည်။ အ ကမ််း က်မှုြ ိုစ မျြာ်း၊ အကျြ်ကိိုငမ်ှု နငှ /်သိို  မဟိုတ် တမငတ်ကြာ လျစ်လျျူရှုခခင််း နငှ  ်ြါ၀ငသ်ည ် (အစိို်းရနငှ  ်အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ) 

လိုြ််းဘဆြာငသ်ူမျြာ်းတိို  ၏ အခန််းကဏ္နငှ  ်ြတ်သက်ဘသြာ ကနဦ်း ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်း ရယူခခင််းသည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို နြာ်းလည်သဘ ြာဘြါက်ဘစရနန်ငှ ၎်င််းတိို  အြာ်း 

ဘခ  ှင််းရနအ်တ က် အသင ဘ်လျြ်ာဆ ို်း ဗျျူဟြာမျြာ်း ခ စ်သည်။  

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်း ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ကဏ္အသီ်းသီ်းနငှ  ် ြညြာရြ်မျြာ်းမ ှ ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာကိို နြာ်းလည်ရန ် ကူညီဘြ်းသည ် ဘဒတြာနငှ  ်

သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း။ 

အလြာ်းအလြာ ှိသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းတ င ်ြါဝငသ်ည်မှြာ- 

 

• ဘဒသဆိိုငရ်ြာ အြာဏြာြိိုငမ်ျြာ်း၏ အခန််းကဏ္နငှ  ်လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်မျြာ်း (နိိုငင် လ ို်းဆိိုငရ်ြာ လိုြ်ဘ ြ်ာကိိုင ်က်မျြာ်း၊ CBOs/NGO မျြာ်း၊ ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရ) 

• နိိုငင် ဘရ်းဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု (အရြ်သြာ်း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု ဘဒတြာ၊ တကကသိိုလ်မျြာ်း၊ မူဝါဒ သိုဘတသန ဌြာန စသည်)၊ 

• အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်း၏ ကျန််းမြာဘရ်းနငှ  ်တြာဝနခ် မှုဆိိုငရ်ြာ အိုြ်ချ ြ်မှုဆိိုငရ်ြာ အချက်အလက် (   ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်မှု အစီအစဉမျြာ်း၊ စ မ််းရည်ြ  ြိို်းမှု အစီအစဉမျြာ်း စသည်)၊ 

• ြဋြိကခဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု ဘဒတြာ(ပငမိ််းချမ််းဘရ်း တည်ဘဆြာက်မှု အစီအစဉမျြာ်း၊ လူ  အခ င အ်ဘရ်း ဘစြာင  ်ကည ်ဘရ်း စသည်)။  

 
 
 
 
 
 
 

3 
Protection Egg သည် မတရြာ်း ိနှြိ်မှုကိို တ ို  ခြန်သည ်အဘနခ င  ်အဆင သ် ို်းဆင ြ်ါ ဂရြ် ်ကိို ကိိုယ်စြာ်းခြ သည်- ၎င််း၏ခ စ်ြ ြာ်းမှုကိို ရြ်တန  ခ်ခင််း၊  ိနှြိ်ခ ရသူမျြာ်းနငှ အ်တူ လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းနငှ  ်ခြနခ် စ်နိိုငဘ်ခခကိို ဘလျြာ နည််းဘစရန ်ြတ်ဝန််းကျင်တ င ်ဘရ ှည်တည်တ  ဘသြာဘခြြာင််းလွဲမှုမျြာ်းကိို ခမြှင တ်ငဘ်ြ်းခခင််း (ICRC Professional 

Standards, 2018:8)။ 



25 PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြ်ငန််းစဉ  ှင််းလင််းချက် // 2021 ခိုနစ်ှ 

 သဂိုတ်လ 

 

မဏ္  င-် လ ဦ်းစရအစပေါ် ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း၏ သကစ်ရာကမ်ှုမျာ်းက ို ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုခပ လိုပ်ပါ 

 
 
 
 
 
 

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

အချိ ွဲ့ဘသြာ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာမျြာ်းသည် အခခြာ်းအရြာမျြာ်းနငှ စ်ြာလျှင ် လူမျြာ်းနငှ အ်  ွဲွဲ့မျြာ်းကိို ြိို၍ အနတရြာယ်ခ စ်ဘစနိိုငသ်ည ်အချက်မျြာ်းစ ြာ ှိဘသြာဘ ကြာင  ် ကျွန်ိုြ်တိို  သည် မည်သည  ်

သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာတ ငမ်ဆိို  မည်သူ  တ င ် အနတရြာယ် ှိဘနဘ ကြာင််း အခြည ်အစ ို၊ ဆက်စြအ်ဘ ကြာင််းအရြာခ င  ် နြာ်းလညမ်ှုရ ှိရန ် ဘသချြာဘစရန ် အဘရ်းကကီ်းြါသည။် 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာချက်သည် သီ်းခခြာ်းလူဦ်းဘရအိုြစ်ိုမျြာ်းကိို အကျိ ်းသက်ဘရြာက်ဘစနိိုငမ်ည ် မတူညီဘသြာ နည််းလမ််းမျြာ်းကိို ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းသင သ်ည်။ 

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၏ လက် ှိ ဘရြာက် ှိဘနသည ်တည်ဘနရြာ၊ မတူညီဘသြာ လူထိုလိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငသ်ည ်လှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်း (၎င််းတိို  လိုြ်ဘဆြာငသ်ည  ် အချိနန်ငှ ဘ်နရြာအြါအဝင)်၊ နငှ ် 

အရင််းအခမစ်မျြာ်းနငှ /်သိို  မဟိုတ် ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းရယူသ ို်းစ ွဲနိိုငမ်ှုအဆင တိ်ို  ဘ ကြာင  ် လူအချိ ွဲ့သည် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ြိိုမိိုထိဘတ ွဲ့ နိိုငမ်ည်ခ စသ်ည်။ သီ်းခခြာ်း ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းဘ ကြာင  ် လူမျြာ်းကိို 

သက်ဘရြာက်မှုခ စ်ဘစြ ိုကိိုလည််း လိငအ်မျိ ်းအစြာ်း၊ အသက်၊ မသနစ် မ််းမှု၊ လိငစ်ိတ်ခ ယူမှု၊  ြာသြာစကြာ်း၊ အရင််းအခမစ်မျြာ်း ရယူသ ို်းစ ွဲခ င ၊် လူမှုဘရ်း၊ လူမျိ ်းဘရ်း၊  ြာသြာဘရ်း သိို  မဟိုတ် 

နိိုငင် ဘရ်းဆက်န ယ်မှု သိို  မဟိုတ် အဘ ကြာင််းအရြာနငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည ် အခခြာ်းအချက်မျြာ်းခ င လ်ည််း ြ ိုဘ ြ်ာထြာ်းသည်။4 ြ ို A2.6 က မဏ္ ိငခ် ွဲသ ို်းခိုကိို ခြသည်-  

 
 

ြ ို A2.6 လ ဦ်းစရအစပေါ် ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း၏ သက်စရာက်မှုမျာ်းက ို ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုခပ လိုပ်ပါ-မဏ္  ငခွ်ွဲမျာ်း 

 

 

 

 

 
 

 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

ထ ခ ိုကခ်  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ ဝ စသသလကခဏာမျာ်း 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုသည ်သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာ ှိ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုတစစ်ိုအြာ်း ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ခ နိိုငရ်ည် ှိဘစမည ်အရြာကိို 

တိကျစ ြာနြာ်းလည်သဘ ြာဘြါက်ရန ်ြ  ြိို်းဘြ်းသင သ်ည်။ လူမျြာ်းသည် ၎င််းတိို  ကိိုငဘ်ဆြာငထ်ြာ်းသည ် မတူညီဘသြာ အဘထြာက်အထြာ်းမျြာ်း သိို  မဟိုတ် ၎င််းတိို  ၏ လူမှုအိုြ်စို၊ လိငအ်မျိ ်းအစြာ်း၊ လူမျိ ်းနငှ  ်

အသက်ကွဲ သိို  ဘသြာ ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်နိိုငသ်ည ် အဘထြာက်အထြာ်းမျြာ်းဘြေါ်မူတည်၍ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ  ် ထိဘတ ွဲ့ မှုတ င ် က ွဲခြြာ်းသည်ကိို သတိခြ ြါ။ ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုကိို ြ ိုဘသ သိို  မဟိုတ် 

တည်ပငမိ်မှု ှသိည်ဟို မယူဆသင ြ်ါ။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို မည်သမူျြာ်းတ င ်သက်ဘရြာက်မှု ှိသနည််း။ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု (လူဦ်းဘရ၊ တည်ဘနရြာ၊ ဘရ ွဲ့လျြာ်းသ ြာ်းလြာမှုနငှ  ်ထိဘတ ွဲ့ မှု) ဘ ကြာင  ်သက်ဘရြာက်သည ် မတူညီဘသြာ 

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၏ သီ်းခခြာ်းလကခဏြာမျြာ်းသည် အ ယ်နည််း။ 

• လူမျြာ်းကိို မည်သိို   က ွဲခြြာ်းစ ြာ သက်ဘရြာက်မှု ှိသနည််း။ အချိ ွဲ့ဘသြာလူမျြာ်းသည် အနတရြာယ်ခ စ်နိိုငဘ်ချြိိုမျြာ်းပြီ်း ပခိမ််းဘခခြာက်မှုဒဏကိ်ို ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ငှ််းနိိုငမ်ှု ြိိုနည််းြါသလြာ်း သိို  မဟိုတ် 

ြိိုမိိုအဘရ်းတကကီ်း ထိခိိုက်နိိုငြ်ါသလြာ်း။  

ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုမျာ်း၏ အကျ  ်းဆကမ်ျာ်း  

လူဦ်းဘရ၏ ဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်းကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းသည် ထိိုလူဦ်းဘရအဘြေါ် အ ယ်ဘ ကြာင န်ငှ  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုစီအဘြေါ် မည်သိို  သက်ဘရြာက်သည်ကိို နြာ်းလည်သဘ ြာဘြါက်ရန် လမ််းည နသ်င သ်ည။် 

မတူညီဘသြာလူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းအဘြေါ် ပခမိ််းဘခခြာက်မှု၏အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုသည် ြ ိုစ မျြာ်းစ ြာ ှိနိိုငပ်ြီ်း၊ ဘအြာက်ြါဘမ်းခ န််းမျြာ်းသည် ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသည ်လူမျြာ်းအြာ်း ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို မည်သိို  ခ စြာ်းရဘ ကြာင််း၊ နငှ  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းစ ြာကိို 

မည်ကွဲ သိို   အခြနအ်လှနခ်ျိတ်ဆက်နိိုငသ်ည်ကိို ဘ ြ်ာခြနိိုငသ်ည်-  

• ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာအိုြ်စိုအဘြေါ် ပခမိ််းဘခခြာက်မှု၏ ရိုြြ်ိိုင််းဆိိုငရ်ြာ အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။  

• ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာအိုြ်စိုအဘြေါ် ပခမိ််းဘခခြာက်မှု၏ လူမှုဘရ်းနငှ  ်စိတ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းမှုအ ယ်နည််း။  

• ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာအိုြ်စိုအဘြေါ် ပခမိ််းဘခခြာက်မှု၏တရြာ်းဝင ်သိို  မဟိုတ် ရိုြ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။  

 
 
 
 
 
 
 

4 
ICRC Professional Standards (2018:41) 

 

 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ 

ဝ စသသလကခဏာမျာ်း 

 
ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု တစ်ခိုကိို 

သက်ဘရြာက်မှု ှိဘသြာ ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းသည ်လ ဥ ်းစရအိုပ် ိုမျာ်း နငှ  ် 

ပထဝ ဝင ်တည်စနရာမျာ်းနငှ  ်၎င််းတိို  ၏ လက် ှ ိစရွွံ့လျာ်းသာွ်းလာမှု 

ပ ို  မျာ်းန င့် ်ထ စတွွံ့ မှု 

 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း၏ 

အကျ  ်းဆက်မျာ်း  

 
လူဦ်းဘရအိုြ်စိုနငှ  ်တည်ဘနရြာတစ်ခိုစီအတ က် 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ ဂယက်ရ ိုက်ခတမ်ှုမျာ်း သ ို ့်မဟိုတ ်

အစခခခ န င့် ်ဆင့်ပ်ွာ်း သက်စရာက်မှုမျာ်း။ 

 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရအတက်ွ 

ရငဆ် ိုငစ်ခ   င််းခခင််း နည််းဗျျူဟာမျာ်း  

 

ဖခ မ််းစခခာက်မှု၏ ဘနြာက်ဆကတ် ွဲအကျိ ်းဆက်မျြာ်းအတ က် 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်း 

(အဘကြာင််း/အဆိို်း)။  
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 သဂိုတ်လ 

 

   ရငဆ် ိုငစ်ခ   င််းမှု 

နည််းဗျျူဟာ 

ကာကွယ်စ ာင့််စ  ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း 
အကျ ျူ်းဆက်မျာ်း 

လ ဥ ်းစရ အိုပ် ို 
ပထဝ ဝငတ်ည်စနရာ 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရအတကွ ်ရငဆ် ိုငစ်ခ   င််းခခင််း နည််းဗျျူဟာမျာ်း  

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ သတ်မှတ် အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိို လူမျြာ်းက မည်သိို  မညြ် ို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းြ ိုအဘ ကြာင််း သတင််းအချက်အလက်က ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် လက် ှ ိ

လိုြ်ဘဆြာငန်ိိုငစ် မ််းမျြာ်းအဘြေါ် သင၏် နြာ်းလည်မှုကိို လမ််းည နဘ်ြ်းသင သ်ည်။ ဤသည်ကိို သိ ှိခခင််းက ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူမျြာ်း၏ လက် ှိ နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းအဘြေါ် တည်ဘဆြာက်ထြာ်းသည ် တ ို  ခြနဘ်ရ်းဗျျူဟြာမျြာ်းကိို အသိဘြ်းြါမည။်  

ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းရနမ်ှြာ- 

• ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းဘ ကြာင  ်ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၏ ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ှင််းနည််းဗျျူဟြာမျြာ်းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း၊ ၎င််းတိို  သည် အခြ သဘ ြာဘဆြာငဘ်သြာ သိို  မဟိုတ် 

အခြ သဘ ြာမဘဆြာငဘ်သြာ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်း  ှိဘနြါသလြာ်း။ 

• လူအမျြာ်း၏ အဘတ ွဲ့အ က  မျြာ်းနငှ  ်သဘ ြာထြာ်းအခမငမ်ျြာ်းသည် အချိနန်ငှ အ်မျျျျျ မည်ကွဲ သိို   ဘခြြာင််းလွဲသ ြာ်းသနည််း။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုဒဏခ် ရသည ် အခခြာ်း မတူညီဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်း၏ ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ှင််းခခင််း နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းကိို မည်သည ် ခ ယူချက်၊ အယူအဆ၊ သဘ ြာထြာ်း သိို  မဟိုတ် ယ ို ကည်ချက်မျြာ်းက တ န််းအြာ်းဘြ်းသနည််း။ ၎င််းတိို   

အချိနန်ွဲ  အမျှ ဘခြြာင််းလွဲဘနြါသလြာ်း။ 

 
 

 

 
မညသ်ညတ်ိို  ကိို 

ဘလ လြာစူ်းစမ််းရမညန်ည််း။ 

ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုမျြာ်း၏ အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းမှြာ ရှုတ်ဘထ ်းခခင််း၊ မျြာ်းခြြာ်းခခင််း၊ ထြ်တလွဲလွဲခ စ်ခခင််းနငှ  ် ဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းခခင််းမျြာ်း ှိသည်။ လမ််းဆ ိုမှန ်ီလူ်းတစ်ခိုသည ် သင အ်ြာ်း 

ကကိ တငသ်တ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ထိခိိုက်လ ယ်ဘသြာအိုြစ်ိုမျြာ်းအဘ ကြာင််း ယူဆချက်မျြာ်းနငှ  ်မသိစိတ် က်လိိုက်မှုမျြာ်းကိို ဘကျြ်ာလ ြာ်းနိိုငဘ်စြါသည်။  အခြနအ်လှနဆ်က်န ယ်မှုဆ ိုမှတ်သည်  ိနှြိမ်ှုြ ိုစ မျြာ်း 

(ဥြမြာ- လူမျိ ်းဘရ်းခ ွဲခခြာ်းမှု၊ လိငက် ွဲခြြာ်းမှု၊ တတ်စ မ််းနိိုငမ်ှုစသည ်) ထြ်ဘနြ ို၊ ထူ်းခခြာ်းဘသြာလူမှုဘရ်းအိုြ်စိုမျြာ်းကိို သတ်မှတ်ဘ ြ်ာခြသည  ်ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုမူဘ ြာငတ်စ်ခိုခ စ်သည်။  မသနစ် မ််းမှု၊ လူမျိ ်းနငှ  ်

တိိုင််းရင််းသြာ်းလူမျိ ်းစို၊ လိငအ်မျိ ်းအစြာ်း သိို  မဟိုတ် အခခြာ်းဘသြာ အဘထြာက်အထြာ်းမျြာ်းနငှ ် ဆက်စြ်ဘနဘသြာ ထိခိိုက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းကိို သီ်းခခြာ်းစီ ဘလ လြာခခင််းခ င  ် လ ိုဘလြာက်စ ြာ 

နြာ်းလည်နိိုငမ်ည်မဟိုတ်ဘ ကြာင််း အခြနအ်လှနဆ်က်န ယ်မှုဆ ိုမှတ်နည််းလမ််းက ယူဆထြာ်းသည် (IASC Guidelines on the Inclusion of People with Disabilities, 2019:10)။ 

ထိို  ဘ ကြာင  ် ဤမဏ္ ိငန်ငှ ဆ်က်စြ်ဘသြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသည ်ဘမ်းခ န််းမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ ဆ်က်စြ်သည ် ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်ရန်နငှ  ်

အချက်အလက်စိုဘဆြာင််းရနအ်တ က် အသ ို်းခြ သင သ်ည်။  မည်သည ် ထြ်တူညီဘသြာအိုြ်စိုမျြာ်းကိို ထိခိိုက်လ ယ်နိိုငသ်ည်ကိို ဘယ ိုယျ အိုြ်စိုတစ်ခိုလ ို်းအခ စ် ခခ  င ိုသ ို်းသြ်ခခင််းကိို ဘ ှြာင ်ကဉြါ။ 

ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာလူဦ်းဘရ၏ ဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်းနငှ  ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏အကျိ ်းဆက်မျြာ်းဆိိုငရ်ြာ ဘယ ိုယျအချက်အလက် အမျြာ်းအခြြာ်းကိို ဆင ြ် ြာ်းဘဒတြာမှတစ်ဆင  ် ရ ှိနိိုငဘ်သြ်ာလည််း ၎င််းသည် သီ်းခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ အ်ညီ လ ိုဘလြာက်စ ြာ အ ဝငခ် ငက်ျမခ စ်နိိုငြ်ါ။ အကျိ ်းဆက်မျြာ်းဆိိုငရ်ြာ သတင််းအချက်အလက်နငှ  ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုတိို  မှ မည်သိို   ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ငှ််းြ ိုဆိိုငရ်ြာ သက်ဆိိုငဘ်သြာ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို 

ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာမျြာ်းနငှ  ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု မဏ္ ိငမ်ျြာ်းဘအြာက်တ င ် စနစ်တကျ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာပြီ်း အချက်အလက်မျြာ်းနငှ အ်တူ အပမွဲခြနလ်ည်သ ို်းသြ်သင သ်ည်။ ဘြါင််းစြ်ထြာ်းဘသြာ 

သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းသည် ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ  ်လူဦ်းဘရအဘြေါ် ဦ်းစြာ်းဘြ်းအကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည ် ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုမျြာ်း၏ သတ်မှတ်အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်း (ြ ို A2.7) ကိို ဆ ို်းခ တ်ရြာတ င် 

ကူညီဘြ်းသင သ်ည်။  

 
ြ ို A2.7 ထ ခ ိုက်န ်နာလွယ်မှု အစကကာင််းရင််းမျာ်းက ို အဆ ို်းအခ တစ်ပ်းရန ်ခပန်စခပာင််း ဆငခ်ခင ်သ ို်းသပ်ချက် လိုပ်ငန််း ဉ 

 

ဖခ မ််းစခခာက်မှုက ို ထ ခ ိုက်န ်နာလွယ်မှု   ခခင််း၏ အစကကာင််းရင််းမျာ်း 

(ဥြမြာမျြာ်း)- 

• လူတစ်ဦ်းချင််းစီ၏ ဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်း 
• တည်ဘနရြာ ဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်း 
• အနတရြာယ်ခ စ်ဘစ သိို  မဟိုတ် အြျက်သဘ ြာဘဆြာငသ်ည်  
ရငဆ်ိိုငဘ်ခ  ှင််းနည််းဗျျူဟြာမျြာ်း 

• အကျိ ်းဆက်(မျြာ်း)၏ အဘရ်းြါမှုအတိိုင််းတြာ 
• အခခြာ်း လူဦ်းဘရအိုြ်စို သိို  မဟိုတ် တည်ဘနရြာ အဘ ကြာင််းအချက်မျြာ်း 
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 သဂိုတ်လ 

 

ဤမဏ္ ိငကိ်ိုအသ ို်းခြ ရန ်အ က ခြ ထြာ်းဘသြာ လိုြ်ငန််းစဉမှြာ ဘအြာက်ြါအတိိုင််းခ စသ်ည်- 

 

1. ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာနငှ  ် လက် ှိ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု မဏ္ ိငမ်ျြာ်းမှ အသိဘြ်းထြာ်းသည ် ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုမှ ဘကြာက်ချက်ဆ ွဲလျက် ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသည ် လူဦ်းဘရမျြာ်းနငှ  ် အြာရ ိုစူ်းစိိုက်မှု 

ဧရိယြာဘြေါ်မူတည်၍ ခ ွဲခခြာ်းဘ ြ်ာထိုတ်ြါ။ 

2. ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုစီနငှ  ်ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသည ် လူဦ်းဘရ(မျြာ်း)၏ ဝိဘသသလကခဏြာမျြာ်းဆိိုငရ်ြာ သတင််းအချက်အလက်တိို  အ ကြာ်း ှိ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏အကျိ ်းဆက်မျြာ်းနငှ  ်ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူလူဦ်းဘရ(မျြာ်း)၏ ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းနည််းဗျျူဟြာ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းတိို  ၏ ဆက်စြ်မှုမျြာ်းကိို စိစစ်ဆ ို်းခ တ်ြါ။ 

3. ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ ်မျြာ်းမှ အ က ဉြာဏရ်ယူပြီ်း ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုနငှ  ် စ မ််းဘဆြာငရ်ည်ဆိိုငရ်ြာ အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ရနအ်တ က် 

အဘထြာက်အကူခ စ်နိိုငသ်ည ် အယူအဆမျြာ်းကိို  ှြာဘ  ြါ။  

ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရမဏ္ ိငအ်ဘြေါ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းသည် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုနငှ  ် ြထဝဝီငတ်ည်ဘနရြာအလိိုက် ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းဘ ကြာင  ်

ခ စ်ဘြေါ်လြာဘသြာ လူထို၏ ဂိုဏသ်ိကခြာ၊ ဘ ်းကင််းလ ိုခခ  ဘရ်းနငှ  ် သြာယြာဝဘခြြာဘရ်းတိို  အဘြေါ် လက် ှိဦ်းစြာ်းဘြ်းအကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းနငှ ် ြတ်သက်၍ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာဘသြာ 

ဘကြာက်ချက်ချသင ြ်ါသည်။ ဤဘနရြာ ှိ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု ဘကြာက်ချက်မျြာ်းက မည်သည ်လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းနငှ  ်ြထဝီဝငဘ်ဒသမျြာ်းကိို ဦ်းစြာ်းဘြ်းလိုြ်ဘဆြာငသ်င သ်ည်ဟူဘသြာ သင၏် နြာ်းလည်သိ ှိမှုကိို 

လမ််းည နဘ်ြ်းသင သ်ည်။  

ကျွန်ိုြ်တိို  မှ မည်သညက်ိို 

ဘကြာက်ချက်ချမည်နည််း။ 

 
 

 

အခခြာ်းကဏ္မျြာ်းနငှ  ်ြညြာရြ်မျြာ်းက 

မညသ်ညတ်ိို  ကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငမ်ညန်ည််း။  

မည်သည ် တ ို  ခြနမ်ှု နည််းဗျျူဟြာမဆိို။ 

 
လူဦ်းဘရအဘြေါ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရန် ကူညီဘြ်းသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းသည် မတူညီဘသြာကဏ္မျြာ်းနငှ  ်စည််းကမ််းမျြာ်းမှ ထ က် ှိနိိုငသ်ည်။  

သတင််းအချက်အလက်လိိုအြ်ချက်မျြာ်းကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငသ်ည ် အလြာ်းအလြာ ှိဘသြာ ဘဒတြာရင််းခမစ်မျြာ်း ြါဝငသ်ည်- 

 

• လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဆိိုငရ်ြာလိိုအြ်ချက်မျြာ်း (HNO/HRP လမ််းဘ ကြာင််းမျြာ်း၊ MIRA၊ အခခြာ်းကဏ္ဘြါင််းစ ို၊ စသည်) 

• လူမှုစီ်းြ ြာ်းဘဒတြာ (စြာ်းနြ်ရိကခြာ ူလ ိုဘရ်းကဏ္၊ ဆင််းရွဲန မ််းြါ်းမှု ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု အစီအစဉမျြာ်း၊ ဘင သြာ်းအစီအစဉမျြာ်း) 

• ရိုြ်ဝတထ  ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ အကျိ ်းဆက်မျြာ်း (အိမ်ရြာ၊ ဘခမနငှ  ်ြိိုငဆ်ိိုငမ်ှု ကဏ္နယ်ြယ်မျြာ်း ှိ တြာဝနဝ်တတ ရြာ်းဘကျြ နမ်ှုဆိိုငရ်ြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်မူျြာ်း၊ အမိို်းအကြာခိိုလှု ခ င ဘ်ြ်းဘရ်း ကဏ္ စသည်)၊ 

• လူမှုဘရ်းနငှ  ်စိတ်ြိိုင််းဆိိုငရ်ြာ လူမှုဘရ်းအကျိ ်းဆက်မျြာ်း (MHPSS၊ ကျန််းမြာဘရ်းကဏ္၊ SGBV လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၊ ြညြာဘရ်းကဏ္ စသည်ခ င )်။  



28 PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြ်ငန််းစဉ  ှင််းလင််းချက် // 2021 ခိုနစ်ှ 

 သဂိုတ်လ 

 

မဏ္  င-် ဖခ မ််းစခခာကမ်ှုက ို က ိုငတ်ယွစ်ခ   င််းရန် လက ်   လိုပ်စဆာငန် ိုင ွ်မ််းရညမ်ျာ်းမ ာ အ ယန်ည််း။ 

 
 
 
 
 
 

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် စ မ််းရည်မျြာ်းသည် တစ်ဦ်းချင််းမှ အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာအထိ၊ ဘဒသတ င််း၊ နိိုငင် ဘတြ်ာ သိို  မဟိုတ် နိိုငင် တကြာအဆင အ်ထ ိ

စ မ််းရညမ်ျြာ်းစ ြာကိို ဘြါင််းစြ်ထြာ်းသည်။ အသင ဘ်လျြ်ာဆ ို်းနငှ  ်အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှု ှိဘသြာ တ ို  ခြနမ်ှုဗျျူဟြာကိို ဘသချြာဘစရန ်ဤစ မ််းရည်မျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရြါမည်။ 

လက် ှိမူဝါဒမျြာ်း၊ လိုြ်ဘဆြာငမ်ှုမျြာ်းနငှ  ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းအတ က် တြာဝန ်ှိဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် အြာဏြာြိိုငမ်ျြာ်း၏ ကျင ထ် ို်းမျြာ်းအတ င််း က ြာဟချက်မျြာ်း 

 ှိဘနသည်ကိို နြာ်းလည်ရန ် လိိုအြ်ြါသည်။  တြာဝန်ဝတတ ရြာ်းမျြာ်းကိို ဘကျြ နရ်န်နငှ  ် ခြဿနြာမျြာ်းကိို ဘခ  ှင််းရန ်တြာဝနဘ်ြ်းသူမျြာ်း၏ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်၊ ကတိကဝတ်နငှ  ်ဆနဒကိိုလည််း နြာ်းလည်ရန ်

လိိုအြ်ြါသည်။ 5 ြ ို A2.8 တ င ်မဏ္ ိငခ် ွဲ သ ို်းခိုကိို ခြသထြာ်းသည်- 

 

ြ ို A2.8 လ ဦ်းစရအစပေါ် ဖခ မ််းစခခာက်မှုမျာ်း၏ သက်စရာက်မှုမျာ်းက ို ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုခပ လိုပ်ပါ-မဏ္  ငခွ်ွဲမျာ်း 

 

 
 

 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏  ွမ််းစဆာငရ်ည်မျာ်း 

အကျြ်အတည််းဒဏခ် ရဘသြာ လူတစ်ဦ်းချင််းစီ၊ ၎င််းတိို  ၏ မိသြာ်းစိုမျြာ်း၊ အိမ်ဘထြာငစ်ိုမျြာ်းနငှ  ်က နရ်က်မျြာ်းသည် ၎င််းတိို  ၏ အသိြညြာ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ်အရင််းအခမစမ်ျြာ်းကိို အသ ို်းခြ ခခင််းအြာ်းခ င  ်

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်းကိို တ ို  ခြနရ်နန်ငှ  ် ဘလျြာ ြါ်းသက်သြာဘစရန ် အဘကြာင််းဆ ို်းအဘနအထြာ်းတ င ်  ှိ ကသည်။  သိို  ဘသြ်ာလည််း၊ အဘခခအဘန အမျြာ်းအခြြာ်း၌ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသ ူ

လူဦ်းဘရသည် အဘ ကြာင််းအမျိ ်းမျိ ်းဘ ကြာင  ်၎င််းတိို  ၏စ မ််းရည်မျြာ်းကိို သ ို်းစ ွဲနိိုငမ်ှုနည််းသည် (ဥြမြာ၊ ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်းအဘ ကြာင််း အသိြညြာဗဟိုသိုတ မ ှိခခင််း၊ အရင််းအခမစ်မျြာ်း ကိုနခ်မ််းသ ြာ်းခခင််း၊ 

ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််းက နရ်က်မျြာ်း ခ တ်ဘတြာက်ခ ရခခင််း)။   ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းရနမ်ှြာ- 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ရငဆ်ိိုငရ်န ်သိို  မဟိုတ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏အကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုကိို တ န််းလှနရ်န ်သိို  မဟိုတ် ဘလျြာ ြါ်းဘစရန ်လူတိို  အသ ို်းခြ ဘနသည ် အသိြညြာ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ 

အရင််းအခမစ်မျြာ်းနငှ  ်အြာ်းသြာချက်မျြာ်းသည် အ ယ်နည််း။ အဆိိုြါစ မ််းရည်မျြာ်း မညသ်ည ်ဘနရြာတ င/်မညသ်ည ်အတ က်ဘ ကြာင  ်ကိုနဆ် ို်းသ ြာ်းရသနည််း။ 

• မည်သည စ် မ််းရညမ်ျြာ်းက သီ်းခခြာ်းပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း (နငှ  ်၎င််းတိို  ၏အကျိ ်းဆက်မျြာ်း) ကိို ထိထိဘရြာက်ဘရြာက် ဘလျြာ ြါ်းသက်သြာဘစရန ်သိို  မဟိုတ် တ ို  ခြနန်ိိုငသ်နည််း။ 

•  ှိဘနပြီ်းသြာ်း မညသ်ည ် စ မ််းရည်မျြာ်းကိို မည်သည ်အတ က်ဘ ကြာင  ်အသ ို်းမချြါသနည််း။ ယခငက် မည်သည ်စ မ််းရညမ်ျြာ်းကိို အသ ို်းခြ ခွဲ  ကဘသြ်ာလည််း ယခိုအချိနတ် င ်ဘမ ဘြျြာက်ခခင််း 

သိို  မဟိုတ် ယခိုလက်လှမ််းမမီနိိုငသ်နည််း။ 

စဒသဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊  န ်မျာ်းန င့် ်လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

အဘခခအဘနအမျြာ်းစိုတ င၊် ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းသည် ဘဒသဆိိုငရ်ြာဘခါင််းဘဆြာငမ်ှုကိို ထဘိတ ွဲ့ဆက်ဆ ရန၊် ၎င််းတိို  ၏စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်းကိို စိုစည််းရန၊် အိုြ်စိုအဆင တ် င ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို စီမ ခန  ခ် ွဲရနအ်တ က် စနစ်မျြာ်း 

သိို  မဟိုတ် ချဉ်းကြ်မှုမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်ရန ်နည််းလမ််းမျြာ်းကိို  ှြာဘ  ဘတ ွဲ့  ှိြါလိမ ်မည်။ လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဆိိုငရ်ြာ၊ နိိုငင် ဘတြ်ာနငှ  ်နိိုငင် တကြာ ကကိ ်းြမ််းအြာ်းထိုတ်မှုမျြာ်းအခြင ်ဤတ ို  ခြနမ်ှုအဆင ကိ်ို နြာ်းလည်ရန ်အဘရ်းကကီ်းြါသည။်  

ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းရနမ်ှြာ- 

• လူဦ်းဘရနငှ  ်၎င််းတိို  ၏တည်ဘနရြာတ င ်လက်လှမ််းမီနိိုငဘ်သြာ သိို  မဟိုတ် ရနိိုငဘ်ခခ ှိဘသြာ အြာ်းသြာချက်မျြာ်းနငှ ် အရင််းအခမစ်မျြာ်း ဘြါင််းစြမ်ှုမှြာအ ယ်နည််း။ 

• ဆ ို်းခ တ်ချက်မျြာ်းချခခင််း၊ အရင််းအခမစ်မျြာ်းကိို ခ ွဲဘဝဘြ်းခခင််း သိို  မဟိုတ် အခခြာ်း ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုလိုြ်ငန််းမျြာ်း လိုြ်ဘဆြာငသ်ည ် ဘခါင််းဘဆြာငမ်ှု  ွဲွဲ့စည််းြ ို ထ က်ဘြေါ်လြာပြီလြာ်း။ 

• ဝနဘ်ဆြာငမ်ှုမျြာ်း သိို  မဟိုတ် သီ်းခခြာ်းလိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် ြတ်သက်သည ် ယဉဘကျ်းမှု၊ လူမှုဘရ်း၊ ဆက်ဆ ဘရ်းစ မ််းရည် သိို  မဟိုတ် စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်းသည် အ ယ်နည််း။ မည်သည ်အရြာမျြာ်းက လိုြ်ဘဆြာငမ်ှု ှိဘနသနည််း၊ 

မည်သည ်အရြာမျြာ်းကိို ရ ှိနိိုငသ်နည််း နငှ /်သိို  မဟိုတ် အသ ို်းခြ ဘနသနည််း။ ၎င််းတိို  သည် အချိန ်ကြာလြာသည်နငှ အ်မျှ မည်သိို  ဘခြြာင််းလွဲသ ြာ်းမည်နည််း။  

 
 
 

5 
မူလတြာဝန ်ထမ််းဘဆြာငသ်ူမျြာ်းသည် ၎င််းတိို  ၏ နယ်ဘခမ သိို  မဟိုတ် ၎င််းတိို  ၏ တရြာ်းစီရငြ်ိိုငခ် င  ်သိို  မဟိုတ် ထိန််းချ ြ်မှုဘအြာက် ှိ လူမျြာ်း၏ ရြိိုငခ် င မ်ျြာ်းကိို ဘလ်းစြာ်းရန၊် ကြာက ယ်ရနန်ငှ  ်ခ ည ်ဆည််းရန ်အဓိက တြာဝနန်ငှ  ်တြာဝန်ကိို ကိိုငစ် ွဲထြာ်းသူမျြာ်း ခ စ်သည်။ နိိုငင် တကြာဥြဘဒအရ၊ အစိို်းရအဆင တိ်ိုင််း ိှ အြာဏြာြိိုငမ်ျြာ်းသည် မူလတြာဝန ်

ထမ််းဘဆြာငသ်ူမျြာ်းခ စ်သည်။ ထိို  အခြင၊် ြဋိြကခမျြာ်းအတ က် အစိို်းရနငှ  ်အစိို်းရမဟိုတ်ဘသြာ အ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်းအြာ်းလ ို်းတ င ်IHL အရ ဘနြာက်ထြ်တြာဝနဝ်တတ ရြာ်းမျြာ်း ှိသည်။(ICRC Professional Standards၊ 2018:11) 

ထ ခ ိုက်ခ  ာ်းရစသာ လ ဦ်းစရ၏ 

 ွမ််းစဆာငရ်ည်မျာ်း 

လ တ ်ဦ်းချင််း  ၊ 

အ မ်စထာင ်ိုမျာ်းန င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်

မ သာ်း ိုမျာ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ 

အရင််းအခမ ်မျာ်းန င့် ်

အသ ပညာအတတပ်ညာမျာ်း

 

စဒသဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်နည််းမျာ်း၊ 

 န ်မျာ်းန င့် ်လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း 

 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ  ်

အကျိ ်းဆက်တစ်ခိုစီကိို ဘလျြာ ြါ်းဘစရန ်သ ို ့်မဟိုတ ်

တ ို ့်ခပန်ရန်အတက်ွ လက်    တည်   ရာ 

ြတ်ဝန််းကျငတ်ဝိိုက်(ရပ်ရွာအသ ိုင််းအဝ ိုင််း၊ နယ်စခမ၊ 

  မ ခန ့််ခွွဲမှုအဆင့် ်အန မ့််ပ ိုင််း)     (အြာ်းသြာချက်နငှ  ်

အရင််းအခမစ်မျြာ်းစသည ်) ထြ်ဘဆြာင််းအချက်မျြာ်း  

အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ အခခာ်း 

ယနတရာ်းမျာ်းန င့် ်တိုန ့််ခပန်န ိုင ်ွမ််းရည်မျာ်း 

 
 

သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ (နိိုငင် ဘတြာ်နငှ  ်နိိုငင် တကြာ) 

ကြာက ယ်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း ကိို 

ဘလျြာ ြါ်းဘစရနန်ငှ  ်တ ို  ခြနရ်နအ်တ က ်

တာဝန်   စသာ လိုပ်စဆာငသ် မျာ်း၏ ဆနဒ   မှုနငှ  ်

 ွမ််းရည်မျာ်းနငှ  ်အ ကမ််း ျဉ်း  ွွဲွံ့ ည််းပ ိုဆ ိုငရ်ာ 

 ွမ််းရည်မျာ်း ကိို ည နခ်ြသည ် အချက်မျြာ်း 



29 PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြ်ငန််းစဉ  ှင််းလင််းချက် // 2021 ခိုနစ်ှ 

 သဂိုတ်လ 

 

အ ွွဲွံ့အ ည််းဆ ိုငရ်ာ၊ အခခာ်း ယနတရာ်းမျာ်းန င့် ်တိုန ့််ခပန်န ိုင ်ွမ််းရည်မျာ်း 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် အလ ို်းစ ိုစ မ််းဘဆြာငန်ိိုငမ်ှုကိို အကွဲခ တ်ရြာတ င ် တရြာ်းဝင ် သိို  မဟိုတ် အလ တ်သဘ ြာအရ တြာဝနဘ်ဆြာငသ်ူမျြာ်းသည် ဆနဒ ှိသည ် သိို  မဟိုတ် 

တ ို  ခြနန်ိိုငသ်ည ်အတိိုင််းအတြာနငှ  ်အနတရြာယ်အဘြေါ်  သဇြာလ မ််းမိို်းသည ် အခခြာ်းလိုြ်ဘဆြာငသ်မူျြာ်း၏ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်ကိို နြာ်းလည်ရန ်သတင််းအချက်အလက် လိိုအြ်သည်။  

• တြာဝနခ် သူ/တြာဝနယူ်သည ်အ  ွဲွဲ့သည် မည်မျှအတိိုင််းအတြာအထိ ဘဆြာငရ် က်နိိုငသ်နည််း သိို  မဟိုတ် ဝငဘ်ရြာက်စ က် က်ရန ်ဆနဒ ှိြါသလြာ်း။ 

• ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းသည ် လက် ှိနိိုငင် ဘတြ်ာ သိို  မဟိုတ် တရြာ်းဝင ်လိုြ်ထ ို်းလိုြ်နည််း ယနတရြာ်းမျြာ်းမျြာ်း အ ယ်နည််း။ ကြာက ယ်ရန ်သိို  မဟိုတ် ထိဘရြာက်ဘသြာ ဘခ  ှင််းမှုကိို ြ  ြိို်းရန ်အခခြာ်းဘသြာ လိုြ်ထ ို်းလိုြ်နည််း 

ယနတရြာ်းမျြာ်း  ှိြါသလြာ်း။ အဆိိုြါ လိုြ်ထ ို်းလိုြ်နည််း ယနတရြာ်းမျြာ်းက လူထိုအဘြေါ် မည်သည ် သက်ဘရြာက်မှုမျြာ်း ှိသနည််း။ 

• လက် ှိရ ှိနိိုငဘ်သြာ လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှု၊    ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်မှုနငှ  ်နိိုငင် တကြာ နိိုငင် ဘရ်း သိို  မဟိုတ် တရြာ်းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ စ မ််းရညမ်ျြာ်းနငှ  ်တ ို  ခြနမ်ှုဆိိုငရ်ြာ ယနတရြာ်းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

• အခခြာ်းလိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်၊ အရင််းအခမစမ်ျြာ်းနငှ  ် နှုငိ််းယှဉအြာ်းသြာချက်မျြာ်း (လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှု၊    ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်မှု၊ ပငမိ််းချမ််းဘရ်းလိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းအြါအဝင)် ကိို ထိခိိုက်ခ စြာ်းရသူမျြာ်းနငှ  ်

ဘဒသဆိိုငရ်ြာနငှ  ်နိိုငင် လ ို်းဆိိုငရ်ြာစနစ်မျြာ်း၏ လက် ှိစ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်းကိို ခမြှင တ်ငရ်နန်ငှ  ်ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ရလဒမ်ျြာ်းရ ှိရန ်ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်အြာ်းနည််းချက်မျြာ်းကိို ဘလျှြာ ချရန ်မည်သိို  အသ ို်းခြ နိိုငမ်ည်နည််း။  

 
 

 
မညသ်ညတ်ိို  ကိို 

ဘလ လြာစူ်းစမ််းရမညန်ည််း။ 

သင၏် နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းက လက် ှိ စ မ််းရည်မျြာ်းကိို ထြ်လိုြ်မိခခင််း သိို  မဟိုတ် သတိမမူမိခခင််း မခ စ်ဘစရနအ်တ က် က ွဲခြြာ်းခခြာ်းနြာ်းဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်း၏ အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာနငှ  ်

တ ို  ခြနန်ိိုငမ်ှုစ မ််းရည်မျြာ်းကိို  ှင််းလင််းခြတ်သြာ်းစ ြာ ထိုတ်ဘ ြ်ာခခင််းကိို ဘသချြာဘဆြာငရ် က်ရန ်အဘရ်းကကီ်းြါသည်။ 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုသည် Protection Egg ၏ လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်အဆင သ် ို်းဆင တ်စ်ဘလျှြာက် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်ကိို ြ  ြိို်းရန ် ဘခြြာင််းလွဲမှုသီအိိုရီမျြာ်းကိို အသိဘြ်းရန ်

ကူညီဘြ်းသင သ်ည်။ ဘအြာက်ြါလမ််းည နခ်ျက်သည် ဤမဏ္ ိငဘ်အြာက် ှိ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို မည်ကွဲ သိို   စိုစည််းရမည်ကိို အ က ခြ ထြာ်းသည်။ 

1. စ မ််းရည်၏ မတူညီဘသြာ ရှုဘထြာင မ်ျြာ်းကိို အပမွဲတမ််း ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ  ်လူဦ်းဘရအိုြ်စိုအလိိုက် သတ်မတ်ှထြာ်းဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ 

အကျိ ်းဆက်တစ်ခိုစီနငှ  ်အထူ်းချိတ်ဆက်ြါ။ 

2. ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1  ှိ အယူအဆမျြာ်း က နခ်ျြာ တ ်မှ အ က ဥြာဏရ်ယူပြီ်း လက် ှိ အြာ်းနည််းချက်မျြာ်းနငှ ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု ပခိမ််းဘခခြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ စ မ််းရည်မျြာ်းကိို ခ ွဲခခြာ်းစိတ်ခ ြာရန ်

အဘထြာက်အကူခ စ်ဘစမည ် အယူအဆမျြာ်းကိို  ှြာဘ  ြါ။  

3. ယခငမ်ဏ္ ိင ် (“ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရအဘြေါ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအကျိ ်းသက်ဘရြာက်မှုမျြာ်း”) တ င ် ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာတစ်ခို ှိ လူဦ်းဘရအိုြစ်ိုတစ်စိုအြာ်း၊ အထူ်းသခ င  ် ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ် 

ထြာ်းသည ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအြာ်း အြာ်းနည််းချက်ခ စ်ဘစမည ်အရြာမျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရန ်လိုြ်ငန််းစဉတစ်ခို ြါဝငသ်ည်။  ၎င််းသည် ပခမိ််းဘခခြာက်မှုကိို ဘလျြာ ြါ်းဘစရန ်

အဆိိုြါတည်ဘနရြာနငှ  ် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုအတ င််း တည် ှိဘနဘသြာ စ မ််းရညမ်ျြာ်းကိို နြာ်းလည်ရန ် သင် အြာ်း ကူညီသင သ်ည်။ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုနငှ  ် ြတ်သက်ဘသြာ စ မ််းရည်မျြာ်းနငှ  ်

အြာ်းနည််းချက်မျြာ်း ကြာ်း ဘခြြာင််းခြနဆ်က်န ယ်မှု ှိသည်။ ဥြမြာအြာ်းခ င ၊် အိုြ်စိုတစ်စို၏ မိခင ်ြာသြာစကြာ်းကိို ဘလ လြာသ ို်းစ ွဲရန ်သတင််းအချက်အလက် ရယူခ င မ် ှိခခင််းက တစ်ချိနတ်ည််းတ င ်

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းနိိုငမ်ှုစ မ််းရည်ကိို ဘလျြာ နည််းဘစပြီ်း သီ်းသန   ် ပခိမ််းဘခခြာက်မှုအတ က် ထိိုအိုြ်စို၏ ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုကိို တိို်းလြာဘစနိိုငသ်ည်။ အလြာ်းတူြင၊် 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ၎င််းတိို   အလိို ှိဘသြာ  ြာသြာစကြာ်းခ င  ် ချနန်ယ်မျြာ်းစ ြာမှ ရ ှိြါက၊ အ  ွဲွဲ့၏ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းနိိုငမ်ှုစ မ််းရည ်

တိို်းလြာ  ယ် ှိပြီ်း ယင််းအတ က် ၎င််းတိို  ၏ ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုလည််း ဘလျြာ နည််းသ ြာ်းမည်ခ စ်သည်။ ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုနငှ  ်စ မ််းရည် ကြာ်း ှိ ဆက်စြ်မှုကိို အနတရြာယ်ညီမျှခခင််း (ြ ို A2.9) နငှ  ်

ဘနြာက်ဆက်တ ွဲ 1 တ င ်သရိုြ်ဘ ြ်ာထြာ်းသည်။  

 

ြ ို A2.9 ကာကွယ်စ ာင့််စ  ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ အနတရာယ် ည မျှခခင််း (InterAction မ  ဆ စလျာ်စအာင ်ခပငဆ်ငထ်ာ်းသည်)  

 

 

 

 
 

အနတရာယ် ဖခ မ််းစခခာက်မှု   

ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှု 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ သ်က်ဆိိုငသ်ည ် 

ထိခိိုက်နစ်နြာလ ယ်မှုကိို ဘလျှြာ ချြါ 

 
 

ြျ ွဲ့ နှ  မှုကိို ဘလျှြာ ချြါ 

သက်ဘရြာက်မှု ှိဘသြာ ခြင််းထနမ်ှု 

ကိို ဘလျှြာ ချြါ 

ပခမိ််းဘခခြာက်မှု ကိို 

ဘလျှြာ ချြါ 

 
စ မ််းဘဆြာငရ်ည ်

ပခိမ််းဘခခြာက်မှုနငှ သ်က်ဆိိုငဘ်သြာ 

စ မ််းဘဆြာငရ်ညမ်ျြာ်းကိို တိို်းခမြှင ြ်ါ 
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ကျွန်ိုြ်တိို  မှ မည်သညက်ိို 

ဘကြာက်ချက်ချမည်နည််း။ 

 
 
 
 

အခခြာ်းကဏ္မျြာ်းနငှ  ်ြညြာရြ်မျြာ်းက 

မညသ်ညတ်ိို  ကိို ြ  ြိို်းဘြ်းနိိုငမ်ညန်ည််း။  

လူမျြာ်း၏ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်၊ ဘဒသဆိိုငရ်ြာ ယနတရြာ်းမျြာ်းနငှ  ်ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ်မတရြာ်း ိနှြိမ်ှုမျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ငှ််းရန ်တ ို  ခြနမ်ှုစ မ််းရည်တိို  ၏ လက် ှ ိဘြါင််းစြမ်ှုကိို  ငှ််းလင််းစ ြာ ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်နိိုငရ်န ်

ဤမဏ္ ိငမ်ှ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာသည  ်ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်း ဘြ်းသင သ်ည်။  

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုသည် မတူညီဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြစ်ိုမျြာ်းနငှ  ် ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာမျြာ်းဘြေါ်  ှိ ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းနငှ  ် မတရြာ်း ိနှိြ်မှုမျြာ်း၏ လက် ှိ အကျိ ်းဆက်မျြာ်းကိို 

ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် အထိဘရြာက်ဆ ို်း ဘြါင််းစြ် ကကိ ်းြမ််းမှု ခြ လိုြ်ရနအ်တ က် သင၏်သိ ှိနြာ်းလည်မှုကိို လမ််းည နဘ်ြ်းသင သ်ည်။  ၎င််းတ င ် လက် ှိ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်နငှ  ် တ ို  ခြနမ်ှုတ င ်

က ြာဟချက်မျြာ်းအြာ်း ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ခခင််း ြါဝငသ်ည်။ 

လက် ှိစ မ််းရည်မျြာ်း ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ကဏ္အသီ်းသီ်းနငှ  ်ြညြာရြမ်ျြာ်းမှ ခ စ်ဘြေါ်လြာနိိုငသ်ည ် ဆက်စြအ်ဘ ကြာင််းအရြာကိို နြာ်းလည်ရန ်ကူညီဘြ်းသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း။ 

အလြာ်းအလြာ ှိသည ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းတ င ်ြါဝငသ်ည်မှြာ- 

 

• လက် ှိလိုြ်ဘဆြာငဘ်နဘသြာ လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဆိိုငရ်ြာ အစီအစဉမျြာ်း (HNO/HRP/ လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဆိိုငရ်ြာ ြရိိုဂရမ်မျြာ်းကိို ဘခခရြာခ ခခင််း၊ 

လ ွဲဘခြြာင််းဘြ်းမှုအဘခခအဘန/အစီရငခ် စြာမျြာ်း စသည်ခ င )် 

• ဘဒသတ င််း “မှတ်ြ ိုတငမ်ထြာ်းဘသြာ စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်း” (ဘဒသခ  လိုြ်ဘ ြ်ာကိိုင ်က်မျြာ်း၊ CBOs/NGOမျြာ်း၊ လူစိုလူဘဝ်းခြန  န်ှ   က နရ်က်မျြာ်း စသည်ခ င )် 

• IHL/IHRL (HC/RC၊ IHL/IHRL သရိုြ်ဘဆြာငမ်ျြာ်း၊ NGO မျြာ်း စသညခ် င )် 

• ဘဒသဆိိုငရ်ြာအ  ွဲွဲ့အစည််းမျြာ်းနငှ  ် တ်ဂျက်ခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာခခင််း (   ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်မှုအစီအစဉမျြာ်း၊ စ မ််းရညြ်  ြိို်းမှုအစီအစဉ၊ အစိုအဘဝ်းတ င််းဘဒတြာ၊ စသည်)။ 
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 ဉဆကမ်ခပတ ်ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုအတကွ် အကက ခပ ချကမ်ျာ်း  

မဏ္ ိငဘ်လ်းခိုတ ငဘ် ြ်ာခြထြာ်းဘသြာ အ  ွဲွဲ့အစည််းဆိိုငရ်ြာလိုြ်ငန််းစဉ (နငှ  ် PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိုြင်န််းအသ ြာ်းအလြာတ င)် သည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုလိုြ်ငန််းစဉ၏ စက်ဝန််းတစခ်ိုနငှ  ်

သက်ဆိိုငြ်ါသည်။  လိုြ်ငန််းစဉကိို ပြီ်းဘခမြာက်သည ်အခါတိိုင််း၊ အဓိကျဘသြာ သက်ဆိိုငသ်မူျြာ်းနငှ  ် (အလ တ်သဘ ြာ သိို  မဟိုတ် တရြာ်းဝင)် ခြနလ်ည်သ ို်းသြ်ြါ။ ၎င််းတိို  အြာ်း ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုကိို အနြာဂတ်တ င် 

ြိိုမိိုထိဘရြာက်ပြီ်း ထိဘရြာက်ဘစမည ် တ ို  ခြနခ်ျက်ဘြ်းရန ်အခ င အ်လမ််းတစ်ခိုဘြ်းြါ။ 

လိုြင်န််းစဉတစဘ်လျှြာက်လ ို်း တန််းတူရ ယ်တူ/သက်ဆိိုငသ်ူမျြာ်း၏ သ ို်းသြ်ချက်တ င ် ထည ်သ င််းြါ။ ၎င််းက ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာချက်အတ က် သဘ ြာတူဘထြာက်ခ မှုကိို ဘသချြာဘစသည်၊ ထိို  ဘ ကြာင  ် လူမျြာ်းက ၎င််းကိို 

လိုြ်ဘဆြာင ်ကပြီ်း၊ ဤအဆင မ်ျြာ်းတ င ်သက်ဆိိုငရ်ြာ အစိုအဘဝ်းမျြာ်း၏ ြါဝငြ်တ်သက်မှုအဘြေါ် အထူ်းအြာရ ိုစိိုက်ခခင််းခ င  ်ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု အရည်အဘသ ်းကိို ခမြှင တ်ငဘ်ြ်းသည်- 

• လိိုအြ်ချက်မျြာ်းကိို အဓိြပါယ်သတ်မှတ်သည ်အခါ၊ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု လိိုအြ်ချက်မျြာ်းသည် လက်ဘတ ွဲ့လိိုအြ်ချက်မျြာ်းနငှ  ်ကိိုက်ညီဘ ကြာင််း ဘသချြာဘစရန။် 

• ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုအဆင တ် င ် အနည််းဆ ို်း နစှက်ကိမ်။ စ်ူးစမ််းဘလ လြာခခင််း၊ ဘ ြ်ာခြခခင််း၊  ှင််းခြခခင််း၊ အဓိြပြာယ်ခြနဆ်ိိုခခင််းနငှ  ် ကကိ တငဘ်မျှြ်ာမှန််းခခင််းတိို   ခြ လိုြသ်ည ်အခါတ င ် သက်ဆိိုငသ်ူမျြာ်းနငှ  ် ဘစြာလျငစ် ြာ 

ဆက်ဆ ဘခြြာဆိိုမှု ခြ ြါ။ သင တ် င ် မူ ကမ််းခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာမှုတစ်ခို အဆငသ်င ခ် စ်ပြီခ စ်ဘသြ်ာလည််း ၎င််းကိို မဘဝမျှမီ သက်ဆိိုငရ်ြာ သက်ဆိိုငသ်မူျြာ်း ကြာ်းတ င ် အပြီ်းသတ်သ ို်းသြ်မှုနငှ  ် အသိ-စစ်ဘဆ်းမှုကိို 

လိုြ်ဘဆြာငရ်နအ်တ က် ၎င််းတိို  နငှ  ် ဆက်ဆ ဘခြြာဆိိုမှု ခြ ြါ။ ပြီ်းဆ ို်းပြီ်းခ စ်ဘသြာ စြာရ က်စြာတမ််းမျြာ်းကိို ခြနလ်ည်သ ို်းသြ်ခခင််းအဘြေါ်သြာ အြာရ ိုစိိုက်ြါက၊ သက်ဆိိုငသ်ူ၏ အ က ခြ ချက်အဘြေါ် အဓိြပါယ် ှိ ှိ 

လိုြ်ဘဆြာငရ်န ်မ ကြာခဏ ဘနြာက်ကျဘနလိမ ်မည်။ 

• ဆက်သ ယ်မှုအဆင ပ်ြီ်းပြီ်းချင််း၊ ဘနြာက်တစ်ကကိမ်ထြလ်ိုြ်ခခင််းအြာ်း အသိဘြ်းနိိုငသ်ည ် အ က ခြ ချက်မျြာ်းကိို စိုဘဆြာင််းြါ။ 

 
ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာချက်သည် သင ရ်ည်မှန််းချက်မျြာ်းကိို ခြည ်မီရနအ်တ က် အချိနန်ငှ တ်ဘခြ်းညီ သင ဘ်တြ်ာဘ ကြာင််း ဘသချြာဘစရန ်အချိနကိ်ိုက်ခခင််းနငှ  ်အစီအစဉကျနမှုကိို လိိုက်ဘလျြာညီဘထ ဘအြာငခ်ြ လိုြ်ြါ။ အထူ်းသခ င ၊် 

သင၏် ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုနငှ  ်ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုဆိိုငရ်ြာ ထိုတ်ကိုနမ်ျြာ်း ခ န  ဘ်ဝသည ်အချိနကိ်ို သတ်မှတ်ရြာတ င ်အဘရ်းကကီ်းဘသြာ ဆ ို်းခ တ်ချက်ချသည ် အချိနအ်ခိိုက်အတန  မ်ျြာ်းနငှ  ်အချိနဇ်ယြာ်းမျြာ်းကိို ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းြါ။ 

ဆိိုလိိုသည်မှြာ၊ သင၏် ရည်မှန််းချက်ြန််းတိိုငက် လစဉလတိိုင််း၏ ဘနြာက်ဆ ို်းဘသြာဗိုဒဓဟူ်းဘန  တ ငခ်ြ လိုြ်ဘသြာ လစဉညြှိနှုငိ််းအစည််းအဘဝ်းသိို   ထည ်သ င််းရနခ် စ်ြါက၊ တတိယလတိိုင််း၏ ြထမဆ ို်းတနလ္ြာဘန  တ င ်

အစီရငခ် စြာ ဘြ်းြိို  ခခင််းက လ ိုဘလြာက်ဘသြာ အရြာဘရြာက်မှု ှိလိမ ်မည်မဟိုတ်ဘြ။ စက်ဝန််း၏ အဆင တိ်ိုင််းကိို ဤသိို   အချိနကိ်ိုက်ထြာ်းြါ- 

• သတ်မှတ်လူတစ်စိုအတ က် အသ ို်းအဝငဆ် ို်းခ စ်မည ် သတင််းအချက်အလက် ရလဒမ်ျြာ်းကိို အချိနမ်ီ အဆငသ်င ခ် စ်ဘစရန ်ဘသချြာြါဘစ။ 

• အဓိကျဘသြာ သက်ဆိိုငသ်ူမျြာ်းနငှ  ်ထိဘတ ွဲ့ဆက်ဆ နိိုငသ်ည ်အခါတ င ်၎င််းတိို  ၏စည််းကမ််းချက်မျြာ်းအရ ထိဘတ ွဲ့ဆက်ဆ မှုကိို ခ င ခ်ြ ြါ။ 

• အရင််းအခမစ် အစီရငခ် စြာမျြာ်း (ထိိုကွဲ သိို  ဘသြာ ကြာက ယ် ဘစြာင  ်ကည ်ဘရ်း အစီရငခ် စြာမျြာ်းနငှ  ်OCHA လစဉ အြ်ဒတ်ိမျြာ်း ကွဲ သိို  ) ရ ှိထြာ်းဘ ကြာင််း ဘသချြာဘစပြီ်း ၎င််းတိို  ကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုတ င ်

အသ ို်းခြ နိိုငသ်ည်။  
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 သဂိုတ်လ 

 

 ွမ််းရည်မျာ်း 

လ ဦ်းစရအစပေါ် ဦ်း ာ်းစပ်းသက်စရာက်မှုမျာ်း  

 

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုနငှ  ် ြထဝီဝငဧ်ရယိြာအလိိုက် သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၏ 

အကျိ ်းဆက်မျြာ်းဘ ကြာင  ် ခ စ်ဘြေါ်လြာဘသြာ (လူထို၏ ဂိုဏသိ်ကခြာ၊ 

ဘ ်းကင််းလ ိုခခ  ဘရ်းနငှ  ် သြာယြာဝဘခြြာဘရ်းတိို  ကိို ထိခိိုကသ်ည ်) 

စိို်းရိမ်ြူြနမ်ှုဆိိုငရ်ြာ အထူ်းခြဿနြာမျြာ်း 

စကာက်ချက်ချမှု

လ မ််းခခ  မှုန င့် ်ကွာဟချကမ်ျာ်း 

 

ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာနငှ  ်

လူဦ်းဘရအိုြ်စိုအလိိုက် 

ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ 

ဦ်းစြာ်းဘြ်းကြာက ယ်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုဆ ိုငရ်ာ စကာကခ်ျကမ်ျာ်း- 

အထင ် ာ်းဆ ို်းခ  သ်ည့်  ်ကာကယွစ် ာင့််စ  ာကမ်ှုဆ ိုငရ်ာ အနတရာယမ်ျာ်းန င့် ်အကျ  ်းဆကမ်ျာ်း 
 
 
 
 
 
 

ဤသည်က 

အ ယ်ဘ ကြာင  ်

အဘရ်းကကီ်းသနည််း။ 

ဦ်းစြာ်းဘြ်းအနတရြာယ်ကိိုဘခ  ှင််းရနအ်တ က် အဓိကကျဘသြာ လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းကိို စည််းရ ို်းခခင််းြါ၀ငသ်ည်  ဦ်းစြာ်းဘြ်းကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှု ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်းကိို သတ်မှတ်ြိိုင််းခခြာ်းရနန်ငှ  ်တ ို  ခြန ်

နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းချမှတ်ရန် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုကိို အသ ို်းခြ ြါ၊ ဤအဆင သ်ည် ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို အတ င််းကျကျ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာရနအ်တ က် 

မဏ္ ိငတ်စ်ခိုစီမှ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုဘတ ွဲ့  ှိချက်မျြာ်းကိို ဘြါင််းစြ်ထြာ်းသည်။ မဏ္ ိငတ်စ်ခိုစီ၏ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုရလဒမ်ျြာ်းသည် အလ ို်းစ ိုခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုဘကြာက်ချက်မျြာ်းအြာ်း မည်ကွဲ သိို   

လမ််းည နသ်င သ်ည်ကိို ြ ို A2.10 က ဘ ြ်ာခြသည်။  

 
ြ ို A2.10 PAF ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှု စကာက်ချက်မျာ်း အ  အ ဉ 

 

 

 
 

 

ဘမ်းခမန််းရန ်အဓိကျဘသြာ 

ဘမ်းခ န််းမျြာ်းမှြာ အ ယ်နည််း။ 

မညသ်ည ်အရြာမျြာ်းက မညသ်ူ  ကိို မညသ်ည အ်တ က်ဘ ကြာင  ် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုရလြာဒမ်ျြာ်းကိို တငခ်ြရနသ်တင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိိုမညသ်ည အ်ချိန ် နငှ  ် မည်ကွဲ သိို   

အစဉလိိုက်စစီဉသင သ်နည််း။  

PAF သည် ဦ်းစြာ်းဘြ်းကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာအနတရြာယ်မျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်ခခင််း၊ ရလဒလိ်ိုအြ်ချက်မျြာ်းနငှ  ် အဘခခအဘနမျြာ်းကိို ဦ်းစြာ်းဘြ်းဘဆြာငရ် က်ခခင််း၊ နငှ  ်

အနြာဂတ်ကြာက ယ်မှုအနတရြာယ်မျြာ်းကိို ကကိ တငခ်န  မ်ှန််းရန ်လမ််းည နသ်ည်။  ဤအဆင တ် င ်ဘမ်းခ န််းမျြာ်းက ဘအြာက်ြါတိို  ကိို ဘခ ဆိိုရန ်ဦ်းတည်သင သ်ည်-  

• ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းသည ် ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာတစ်ခိုစီတ င ် မည်သိို  ဘသြာ ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်း က  ဘတ ွဲ့ရသနည််း။  အဆိိုြါအနတရြာယ်မျြာ်းက 

အိုြ်စိုမျြာ်းကိို မည်သိို   က ွဲခြြာ်းစ ြာ သက်ဘရြာက်လျက် ှိသနည််း။ 

• မည်သည ် က ွဲခြြာ်းဘသြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုမျြာ်း၊ အြာ်းနည််းချက်မျြာ်းနငှ  ် စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်းသည် လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းကိို ထိခိိုက်ဘစဘသြာ ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို မည်ကွဲ သိို   

ခ စ်ဘြေါ်ဘစသနည််း။ 

• ခ ွဲခခြာ်းသတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းကိို ကိိုငတ် ယ်ဘခ  ှင််းရန ် သီ်းခခြာ်းတြာဝနမ်ျြာ်းကိို ထမ််းဘဆြာငသ်ည ် လိုြ်ဘဆြာငသ်မူျြာ်း၏ ကတိကဝတ်မျြာ်းနငှ ် 

စ မ််းဘဆြာငရ်ညမ်ျြာ်းသည် အ ယ်နည််း။ 

• ချိ ်းဘ ြာက်မှုမျြာ်းကိို ရြ်တန  ရ်နန်ငှ  ် တြာ်းဆီ်းရန ် အြါအဝင ် အဆိိုြါအနတရြာယ်မျြာ်းကိို ြိိုမိိုဆိို်းရ ြာ်းမှုမခ စ်ဘစရန ် သိို  မဟိုတ် ဘလျှြာ ချရန၊်  ှိရင််းစ ွဲ အ ကမ််း က်မှုြ ိုစ မျြာ်းကိို အြာ်းခ ည ်ခခင််း၊ 

အကျြ်ကိိုငခ်ခင််း သိို  မဟိုတ် လက်လ တ်ဆ ို်းရှု  ်းဘစရန်ရည်ရ ယ်ချက်ခ င် လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းတိို   ဘ ှြာင ်ှြာ်း၍ ခြည်သူမျြာ်း၏ အသက်အိို်းအိမ်စည််းစိမ် လ ိုခခ  မှုနွဲ   ဂိုဏသ်ိကခြာကိို ခြနလ်ည်ရ ှိဘစရန ်

မည်သည ် အစီအမ မျြာ်း(လ မ််းခခ  မှုနငှ  ်အဘခခအဘန)  ှိသနည််း။ 6
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ဖခ မ််းစခခာက်မှု  

 
အနတရာယ်   စသာ၊ ခွွဲခခာ်းဆက်ဆ မှု   စသာ၊ န င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်

ကာကွယ်စ ာင့််စ  ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ ဆက် ပ်အစကကာင််းရင််းမျာ်း 

 

ထိိုနယ်ဘခမဘဒသ၏ ဘယ ူယျအဘခခအဘန/ 

လက် ှအိဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းက အကျြ်အတည််းကိို လှု ွဲ့ဘဆြာခ်ခင််း 

သိို  မဟိုတ် ြ ိုဘ ြာ်ခခင််းစသည ် ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာ သိို  မဟိုတ ်

မတရြာ်း ိနှြ်ိမှုမျြာ်းကိို ဟန  တ်ြာ်းဘစဘသြာ သိို  မဟိုတ် ခ စ်ဘစဘသြာ 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်း  

 

PAF ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှုဆ ိုငရ်ာ စကာက်ချက်မျာ်း 

 

ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အနတရြာယ်မျြာ်းြ ိုစ မျြာ်းနငှ  ်

ဦ်းစြာ်းဘြ်းအနတရြာယ်မျြာ်း (ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

အနတရြာယ်မျြာ်းနငှ ် ရလဒလိ်ိုအြ်ချက်မျြာ်း၊ 

ဘြါင််းစြ်တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်းအတ က် ကြာက ယ််းဘရ်းဆိိုငရ်ြာ 

အဓိကထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းချက်မျြာ်း၊ Protection Eggအရ 

တ ို  ခြနမ်ှုမျြာ်း တ ို  ခြနမ်ှုက ြာဟချက်၊ ခြင််းထနမ်ှု 

ဆက် ပ်အ

ချ  ်းစ ာက်မှုမျာ်းန င့် ်မတရာ်း  န  ပ်မှုမျာ်း 

 

အ ကမ််း က်မှု၊ 

အကျြ်ကိိုငခ်ခင််းနငှ /်သိို  မဟိုတ ်

လက်လ တ်ဆ ို်းရှု  ်းဘစရနရ်ည်ရ ယ်ချက်ခ င် 

လိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းတိို   ခ စ်ဘစသည ် 

သက်စရာ
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 သဂိုတ်လ 

 

အိုြ်စိုလိိုက် ဦ်းစြာ်းဘြ်းမှုမျြာ်း 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ 

အကျ ိ်းသကဘ်ရြာကမ်ှု01 
      

1. 
2. လူဦ်းဘရအိုြ်စိုနငှ  ်

ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာအလိိုက် 

ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု  
3. 

တစ်ဦ်းချင််းအချက်မျြာ်း 

အိမ်ဘထြာငစ်ို/မိသြာ်းစို 

အချက်မျြာ်း 

ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််း 

(အန်ီးစြ်ဆ ို်း တည်ဘနရြာ) 

အချက်မျြာ်း   ွဲွဲ့စည််းြ ိုဆိိုငရ်ြာ 

အချက်မျြာ်း  

1. 
2. 

3. 

တစ်ဦ်းချင််းအချက်မျြာ်း 

အိမ်ဘထြာငစ်ို/မိသြာ်းစို 

အချက်မျြာ်း 

ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််း 

(အန်ီးစြ်ဆ ို်း တည်ဘနရြာ) 

အချက်မျြာ်း   ွဲွဲ့စည််းြ ိုဆိိုငရ်ြာ 

အချက်မျြာ်း  

အိုြ်စိုလိိုက် ဦ်းစြာ်းဘြ်းမှုမျြာ်း 

အိုြ်စိုလိိုက် ဦ်းစြာ်းဘြ်းမှုမျြာ်း 

ပခိမ််းဘခခြာက်မှု၏ 

အကျ ိ်းသကဘ်ရြာကမ်ှု02 
    4.     4. 

အိုြ်စိုလိိုက် ဦ်းစြာ်းဘြ်းမှုမျြာ်း 

ဆက်စြ်အဘ ကြာင််းအရြာဆိိုငရ်ြာ အက်းချဘျျြာင််းရင််းမျြာ်း 

 

 
မညသ်ညတ်ိို  ကိို 

ဘလ လြာစူ်းစမ််းရမညန်ည််း။ 

သတ်မှတ်ထြာ်းဘသြာ ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတစ်ခိုစီ ှိ သတင််းအချက်အလက်အြာ်းလ ို်းကိို စိုစည််းြါ။ ဘရ ်းချယ်ထြာ်းဘသြာ ခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာမှုအဆင  ် (ရြ်ရ ြာအသိိုင််းအဝိိုင််း၊ 

နယ်ဘခမအဘခခခြ ၊ နိိုငင် တ င််း စသည်) သည် ခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာမှုအတ က် ကိရိယြာမျြာ်း၊ နည််းလမ််းမျြာ်းနငှ  ်တိိုင််းတြာမှု ကိရိယြာမျြာ်း ဘရ ်းချယ်မှုကိို တ န််းအြာ်းဘြ်းသင သ်ည်။ ဘယ ိုယျအြာ်းခ င  ်PAF အဓိက 

ယိုတတ ိဘဗဒအရ၊ ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုလိုြ်ငန််းစဉသည် ကြာက ယ်ဘစြာင် ဘ ှြာက်မှုဆိိုငရ်ြာ ပခိမ််းဘခခြာက်မှုတ င ်ဘအြာက်ြါတိို    ှိ၊ မ ှိ ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းသင သ်ည်- 

• ဘနရြာမျြာ်းစ ြာကိို သက်ဘရြာက်မှု ှိသည ်

• မတူညီဘသြာဘနရြာဘဒသမျြာ်း ှိ သီ်းခခြာ်းလူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းအတ က် တူညီဘသြာအကျိ ်းဆက်မျြာ်း ှိသည်။ 

• သီ်းခခြာ်းအိုြ်စိုမျြာ်းအဘြေါ် က ွဲခြြာ်းစ ြာ သက်ဘရြာက်မှု ှိခခင််း (ဥြမြာ၊ ခြည်သူ  စစ်၏ စစ်ဘဆ်းဘရ်းဂိတ်မျြာ်း ှိဘနခခင််းက တည်ဘနရြာ B  ှိလူမျြာ်းထက် တည်ဘနရြာ A  ှိလူမျြာ်းအဘြေါ် မတူညီဘသြာ 

သက်ဘရြာက်မှု ှိြါသလြာ်း။ ၎င််းက အမျိ ်းသြာ်းနငှ  ် အမျိ ်းသမီ်းမျြာ်းအဘြေါ် မတူညီဘသြာ သက်ဘရြာက်မှု ှိြါသလြာ်း၊ သိို  မဟိုတ် တိိုင််းရင််းသြာ်းလူမျိ ်းစိုမျြာ်းအဘြေါ် မတူညီဘသြာ 

သက်ဘရြာက်မှု ှိြါသလြာ်း။)  

ြထဝီဝငတ်ည်ဘနရြာတစ်ခိုစီ ှိ ထိခိိုက်ခ စြာ်းရဘသြာ လူဦ်းဘရအိုြ်စိုမျြာ်းအတ က် ရ ှိနိိုငဘ်သြာ အြာ်းနည််းချက်မျြာ်းနငှ  ် စ မ််းဘဆြာငရ်ည်မျြာ်း ဘြါင််းစြ်မှုကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာြါ။ 7   သတင််းအချက်အလက် လိိုအြ်ချက်အြာ်းလ ို်းကိို 

ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှုခြ သင ဘ်သြ်ာလည််း၊ မဏ္ ိငခ် ွဲတစ်ခိုစီတ င ်ြငမ် ဘဒတြာနငှ  ်သတင််းအချက်အလက်မျြာ်း ြါဝငသ်င သ်ည်။  

   ိုရည်ရ ယ်ချက်တစ်ခို သိို  မဟိုတ် အကျိ ်းအခမတ်အတ က် သက်ဆိိုငသ်ူအမျိ ်းမျိ ်း ကြာ်းတ င ်ြူ်းတ ွဲလိုြ်ဘဆြာငခ်ခင််းတ င ်ြူ်းတ ွဲခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာခခင််းနငှ  ်လိုြ်ဘဆြာငခ်ျက်မျြာ်း ြါဝငန်ိိုငသ်ည်။8 အခြနအ်လှနအ်ြာ်းခ င  ်ခ ွဲခခမ််းစတ်ိခ ြာမှုလိုြ်ငန််းစဉသည ်

  ိုရည်မှန််းချက်မျြာ်းဘအြာငခ်မငရ်န ်ညြှိနှုငိ််းလိုြ်ဘဆြာငမ်ှုဆီသိို   ဦ်းတည်သ ြာ်းြါက ြိိုမိိုခိိုငမ်ြာဘသြာရလဒမ်ျြာ်း ရ ှိလိမ ်မည် (လိုြ်ဘဆြာငသ်ူမျြာ်းစ ြာ၏ အဘထြာက်အထြာ်းမျြာ်းနငှ  ်နှုငိ််းယှဉအြာ်းသြာချက်မျြာ်းအဘြေါ် အဘခခခ ၍) ၎င််းတ င ်ဥြမြာအြာ်းခ င ၊် 

ြူ်းတ ွဲဘစြာင  ်ကည ်လိုြ်ဘဆြာငမ်ှုမျြာ်း၊ တ ို  ခြနမ်ှုအဘကြာငအ်ထည်ဘ ြ်ာမှု၊ ညြှိနှုငိ််းထြာ်းဘသြာ သတင််းအချက်အလက် လှုြ် ှြာ်းမှုမျြာ်း၊ အစိုအဘဝ်းြါဝငဘ်ဆြာငရ် က်မှုနငှ  ်လှု ွဲ့ဘဆြ်ာမှုတိို   ြါဝငသ်ည်။  တူညီဘသြာ အဘ ကြာင််းရင််းမျြာ်းနငှ /်သိို  မဟိုတ် 

တူညီဘသြာဘရ ွဲ့ဘခြြာင််းလှုြ် ှြာ်းမှု မျြာ်းမှခ စ်ဘြေါ်လြာခခင််းအြါအဝင ်ဆက်စြ်ဘနဘသြာခြဿနြာမျြာ်းကိို ဘ ြ်ာထိုတ်ခခင််းအြာ်း ဦ်းစြာ်းဘြ်းသတ်မှတ်ခခင််းခြ လိုြ်စဉနငှ  ်သင ဘ်လျြ်ာဘသြာ နည််းဗျျူဟြာမျြာ်းကိို ဒဇိီိုင််းဆ ွဲစဉ ထည ်သ င််းစဉ်းစြာ်းသင သ်ည်။ 9
 

ြ ို A2.11 သည် PAF ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာမှု ဘကြာက်ချက်မျြာ်းအြာ်း စီတန််းရန ်လိုြ်ငန််းစဉ၏ ဥြမြာကိို ဘြ်းထြာ်းပြ်ီး ယခငအ်ဆင မ်ျြာ်းတ င ်ရ ှိထြာ်းဘသြာ သတင််းအချက်အလက်မျြာ်းကိို ခ ွဲခခမ််းစိတ်ခ ြာကြာ အသ ို်းခြ နိိုငထ်ြာ်းသည်။ 

 
ြ ို A2.11 PAF ခွွဲခခမ််း  တခ် ာမှု လိုပ်ငန််း ဉ၏ စယ ိုယျ ဥပမာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
“အြာ်းနည််းချက်မျြာ်းကိို အဆ ို်းအခ တ်ဘြ်းနိိုငဘ်သြာ ဘဂဟစနစ်ြ ိုစ ကိို လူမှုသိြပ သိုဘတသနတ င ်တ ငက်ျယ်စ ြာအသ ို်းခြ ထြာ်းပြီ်း လူသြာ်းချင််းစြာနြာဘထြာက်ထြာ်းမှုဆိိုငရ်ြာနငှ  ်   ွဲ့ ပ ိ ်းတိို်းတက်ဘရ်းဆိိုငရ်ြာ အလြာ်းတူ ဆက်စြ်ကိစစရြ်မျြာ်းတ င ်အကြာအက ယ်ဘြ်းသူမျြာ်းမှ အပမွဲတဘစ လက်ခ ကျင ်သ ို်းြါသည်။”  အဘရ်းဘြေါ်အဘခခအဘနမျြာ်းတ င ်

လူကိုန်ကူ်းမှု တိိုက် ျက်ဘရ်း-  Information Management Guide, IOM (2020:42)။ 

8 
ICRC Professional Standards (2018:47) 

9 
ICRC Professional Standards (2018:41) 

Deliberate deprivation 

ထ ခ ိုက်န ်နာလွယ်မှု   ခခင််း၏ 

အစကကာင််းရင််းမျာ်း 

 

စ မ််းရည်မျြာ်း 
 

ဘကြာက်ချက်ချမှုမျြာ်း 


