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ယချ�စီးတများ်�ပို့ါ ထင််မြများင််ချျက််နှှင််် ရှုုစောထးင်််များျး�သည်် စီးစော��သူ(များျး�)၏ ထင််မြများင််ချျက််နှှင််် ရှုုစောထးင်််များျး�
သးမြ�စီ်ပြီးပို့ီ� UNODC၊ UN Women၊ က်�လသများဂ္ဂဂနှှင််် လက််စောအးက််ချံ အ��ွ�အစီည််� အး�လ�ံ�၏ ထင််မြများင််ချျက််
နှှင််် ရှုုစောထးင်််များျး�က်�့ က့်�ယ်စီး�မြပို့ုမြချင််� များ�ှ့ပို့ါ။

(ယချ�စီးတများ�်သည် ်က်�လသများဂ္ဂဂ၏ တ�း�ဝင် ်စီး�ွက်စ်ီးတများ�် များဟု�တပ်ို့ါ။ နှ့�င်င််၊ံ န်းယပ်ို့ယ၊် ပြီးများ့ု�၊ စောေသများျး�၏ 
အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့တသ်က်၍်မြ�စီစ်ောစီ၊ ၎င်�်တ့��၏ န်းယန််း့များ့တ်နှှင််် စီည်�်များျဉ််�တ့��အး� က်န်း််သတခ်ျျက် ်စောမြပို့းင်�်လ�
မြချင်�်နှှင််် ပို့တသ်က်၍်မြ�စီစ်ောစီ ယချ�စီး�ွက်စ်ီးတများ�်တွင် ် စော�းမ်ြပို့သတမ်ျားှတခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် တင်မ်ြပို့ချျက်မ်ျားျး�သည် ်
က်�လသများဂ္ဂဂများူ�ယစီစ်ော��ဝါ�နှှင််် မြပို့စီမ်ျားု�့�င််�းရှု��ံ သ့��များဟု�တ ်UN Women တ့��၏ အမြများင်က့််� စော�းမ်ြပို့သတမ်ျားှတခ်ျျက် ်
မြ�စီသ်ည်ဟ်ု� �့�လ့�မြချင်�် များ�ှ့စောစီ�။)

UNODC နှှင််် UN Women တ့��သည် ် ဤလက်စ်ီွ�စီးအ�ပို့ ် မြပို့ုစီ�စော��သး�မြချင်�်နှှင််် ချျန့်းည််ိ့ မြပို့င်�်င်�်းတွင် ် ပို့ါဝင််
အး�မြ�ည််စ်ောပို့�ချ�သ်ည််် န်းည်�်စီန်းစီ�့်�င််�း က်ွများ�်က်ျင်သ်ူများျး�နှှင််် UNODC၊ UN Women ဝန်း်ထများ�်များျး�၏ အကြံက်မံြပို့ု
ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့ံ်ပို့့��များုများျး�က့်� အသ့အများှတမ်ြပို့ုလ့�ပို့ါသည်။်

ဤလက်စ်ီွ�စီးအ�ပို့က့််� သင််ရှု့��ညွှှန်း်�တများ်� က်ွများ�်က်ျင်သ်ူ Ms. Stephanie Hills များှ မြပို့ုစီ�စော��သး�ပြီးပို့ီ�၊ န်းည်�်စီန်းစီ်
�့�င်�်း တည်�်မြ�တသ်ူ/ စီးမြပို့င်သ်ူ Ms. Mary Ann Perkins နှှင််် UNODC န်းယစ်ီပို့စ်ီီများခံျန်း််ချွ�များု အစီီအစီဉ််တ့��များှ 
တည်�်မြ�တစ်ောပို့�ထး�သည်။်

UNODC နှှင််် UN Women တ့��သည် ်ဤလက်စ်ီွ�စီးအ�ပို့ ်မြ�စီစ်ောပို့်လးစောစီ�န်း ်ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�ချ�သ်ည််် အ�ွ��ဝင်န်ှ့�င်င််မံျားျး�က့်�
လည်�် စောက်ျ�ဇူးူ�တင် ်အသ့အများှတမ်ြပို့ုလ့�ပို့ါသည်။်

ဤစီီများကံ့်န်း�်က့်� က်စောန်းေါနှ့�င််င် ံအစီ့���၏ သစော�းထး�ကြီးက်ီ�စီွးစောသး ပို့ံ်ပို့့��များုမြ�င်် ်�ဏ္ဍားစောင်ွ စောထးက်ပ်ို့ံ်ထး�သည်။်

© များူပို့့�င်ခ်ျွင််် ၂၀၂၁၊ က်�လသများဂ္ဂဂများူ�ယစီစ်ော��ဝါ�နှှင််် မြပို့စီမ်ျားု�့�င်�်းရှု��ံနှှင််် က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှစော�� အတွက် ်နှှင််် 
အများျ ့ု�သများီ�များျး� လ�ပို့ပ်ို့့�င်ခ်ျွင််် မြများိင်််တင်စ်ောပို့�စော��အတွက် ်က်�လသများဂ္ဂဂ အ�ွ��အစီည်�် (UN Women)။ ဤစီးစောစီးင်က့််� 
ပို့ည်းစော��အတွက် ်သ့��များဟု�တ ်အက်ျ ့ု�အမြများတ ်များပို့ါစောသး �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားျး� အတွက် ်အလ�ံ�စီ�မံြ�စီစ်ောစီ သ့��များဟု�တ ်
တစီစ်ီ့တတ်စီ်ပို့့�င်�်မြ�စီစ်ောစီ များည်သ်ည်််ပို့�စံီံမြ�င််မ်ျား�့� များူပို့့�င်ခ်ျွင်််ပို့့�င်�်ှင်ထ်မံျားှ အထူ�ချွင််မ်ြပို့ုချျက်�်ယူ�န်းမ်ျားလ့��� �င်�်မြများစီ်
မြ�စီစ်ော�က်းင်�် အသ့အများှတ်မြပို့ုစော�းမ်ြပို့၍ ထပို့မ်ျားထံ�တစ်ောဝနှ့�င်သ်ည်။် ဤစီးစောစီးင်က့််� �င်�်မြများစီအ်မြ�စီ ်အသ��ံမြပို့ုထး�
စောသး ထ�တစ်ောဝများု၏ များ့တ�ူက့်� UNODC နှှင််် UN Women သ့�� unodc-thailandfieldoffice@un.org ၊ info.
bangkok@unwomen.org တ့��များှတစီ်�င််် အီ�စောများ�လစ်ောပို့�ပို့့��စောပို့�ပို့ါက် စောက်ျ�ဇူးူ�တင်စ်ီွးမြ�င်် ်လက်ခ်ျပံို့ါများည်။်
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က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှစော��အတွက် ်နှှင််် အများျ ့ု�သများီ�များျး� လ�ပို့်ပို့့�င်ခ်ျွင်််မြများိင််တ်င်စ်ောပို့�စော��အတွက် ်က်�လသများဂ္ဂဂ အ�ွ��
အစီည်�် (UN Women) သည် ် က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှ စော��နှှင်် ် အများျ ့ု�သများီ�များျး� လ�ပို့်ပို့့�င်ခ်ျွင်််မြများိင််တ်င်စ်ောပို့�စော��
အတွက် ် �ည်�်ွယ ် လ�ပို့စ်ော�းင်လ်ျက် ် �ှ့သည်် ် က်�လသများဂ္ဂဂ အ�ွ��အစီည်�် မြ�စီပ်ို့ါသည်။်  UN Women သည် ်
က်�လသများဂ္ဂဂ အ�ွ��ဝင်န်ှ့�င််င်မံျားျး� အး� က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှစော�� ��ှ့စောအးင်မ်ြများင်�်န်း်အတွက် ်က်များး့စ်ီံနှုန်း်�များျး�ချျများှတ်
�းတွင် ် ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�ပြီးပို့ီ� က်များး့တစီဝ်န်း်��ှ့ အများျ ့ု�သများီ�များျး�နှှင်် ် များ့န်း�်က်စောလ�များျး�အတွက် ် အများှန်း်တက်ယ ် အက်ျ ့ု��ှ့
စောစီ�န်း ် နှှင််် စီနံှုန်း်�များျး�က့်� ထ့စော�းက်စ်ီွးအစောက်းင်အ်ထည်စ်ော�းစ်ောစီ�န်း ် လ့�အပို့်စောသး ဥပို့စောေများျး�၊ များူဝါေများျး�၊ 
အစီီအစီဉ််များျး�နှှင််် ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုများျး� စော���ွ��းတွင် ် အစီ့���များျး�နှှင်် ် အ�ပို့�်က် ် အ�ွ��အစီည်�်များျး�နှှင်် ် လ�ပို့က့််�င််
လျက်�်ှ့သည်။်  UN Women သည် ် အများျ ့ု�သများီ� များျး�နှှင််် များ့န်း�်က်စောလ�များျး�အတွက် ် စော��ှည်�်ွ�ံပြီး�့ု� တ့��တက််
စော�� �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး� အများှန်း်တက်ယ ် မြ�စီလ်းစောစီ�န်းအ်တွက် ် က်များး့တစီလ်ှး�တွင် ် စော�းင်�်ွက်လ်ျက်�်ှ့ပြီးပို့ီ� 
�ဝ၏ က်ဏ္ဍာ�ပို့တ့်�င််�တွင် ်အများျ ့ု�သများီ�များျး� တန်း်�တူပို့ါဝင်န်ှ့�င်စ်ော��က့်� စောထးက်ခ်ျံ �ပို့တ်ည်စ်ောပို့� ပို့ါသည်။် က်ျး�/
များတန်း�်တူည်ီများှစော�� စီနံှုန်း်�သစ်ီများျး�အစောပို့် သစော�းတူည်ီချျက်က့််� က်�လသများဂ္ဂဂ၏ ချျတ့်�က်မ်ျားုများျး�များှ�င်် ် နှ့�င်င််ံ
များျး�က့်� အသ့စောပို့�ပြီးပို့ီ� ပြီးင့်များ�်ချျများ�်စော��နှှင်် ်လ�ခံြုံချုံစော��၊ လူ်အချွင််အ်စော��နှှင်် ်စော��ှည်တ်ည်တ်ံ်စောသး �ွ�ံပြီး�့ု�များု ဟုူစောသး 
က်များး့လ��ံ�့�င်�်း တ့��တက်မ်ျားု၏ များဏ္ဍာ့ုင်သ်�ံ��ပို့၏် ဗဟု့�ချျက််တွင် ်က်ျး�/များ တန်း်�တူည်ီများှများုက့်� ထး��ှ့သည်။် UN 
Women သည် ်စောပို့ါင််�စီပို့ည််ိ့နှုင််�စော�းင်�်ွက်စ်ောပို့�ပြီးပို့ီ� က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှများု မြများိင််တ်င်မ်ြချင်�်နှှင််် ၂၀၃၀ လ�ပို့င််န်း�်
အစီီအစီဉ််နှှင််် �က်စ်ီပို့စ်ောန်းစောသး ည်ိ့နှုင််�စော�ွ�စောနှွ�များုများျး�နှှင်် ်သစော�းတူည်ီချျက်မ်ျားျး�တွင် ်က်�လသများဂ္ဂဂ လ�ပို့င််န်း�်
စီန်းစီက့််� မြများိင််တ်င်စ်ောပို့�သည်။်

က်�လသများဂ္ဂဂများ�ူယစ်ီစော��ဝါ�နှှင််် မြပို့စ်ီမုျား�့�င်�်းရှု��ံ (UNODC) သည် ် များ�ူယစီစ်ော��ဝါ�၊ �းဇူးဝတမု်ျားနှှင််် အ�က်များ�်�က််
မုျားတ့��စော�က်းင််် မြ�စ်ီစောပို့်စောန်းစောသး ပြီးချမ့ျား�်စောမြချးက်မု်ျားများျး�က်�့ စောမြ��ှင်�်�န်းအ်တွက် ်က်များး့တစီဝ်န်း�်�့ှ အ�ွ��ဝင်န်ှ�့င်င််မံျားျး�နှှင််် 
အတစူော�းင်�ွ်က်လ်ျက် ် �့ှသည်။် က်ွနှ�်ပို့တ့်�� အ�ွ��အစီည်�်သည် ်အစော�ှ�စောတးင်အ်း�ှတွင် ်နှ�့င်င််မံြ�တ်စောက်ျး ်အ�ပို့စ်ီ�
�ွ��မုျားချင်�်များျး�၏ စီန့်းစ်ောချ်မုျားက်�့ စောမြ��ှင်�်�န်းနှ်ှင််် တ�း�များှတမုျားနှှင််် တ�း�ဥပို့စောေ စီ့��များ�့�စော��က်�့ မြမိျားင်််တင်�်န်း ်အး�ယီံ
များစူော�းင်မ်ျားျး�က်�့ ပို့ံ်ပို့့���န်း ်သ�ီမြချး�စောန်း�းယထူး�သည်။် အ��့ပို့ါ �က်စ်ောပို့ါင်�်စီ�မှံျား ကြီးက့်ု �ပို့များ�်မုျားများျး�သည် ်စီ�ီပွို့း�စော��၊ 
လမုူျားစော�� နှ�့င်င််စံော��နှှင််် လ�ခံြုံချုံစော����့င်�်း က်စ့ီစ�ပို့မ်ျားျး�တွင် ် စောေသတွင်�်ပို့�ူစောပို့ါင်�်စော�းင်�ွ်က်မု်ျားအတွက် ် အစောမြချချ ံ
အ�တမ်ြများစီမ်ြ�စ်ီပို့ါသည်။်

စောေသတွင်�် ပို့့�များ့�စောက်းင်�်မွျားန်းစ်ောသး နှ�့င်င််စံော��-လ�ခံြုံချုံစော�� ပို့�ူစောပို့ါင်�်စော�းင်�ွ်က်မု်ျားက်�့ ဦး�တည်လ်�ပို့စ်ော�းင်စ်ောန်းစောသး 
၎င်�်၏ က်ျယ်မြပို့န်း််စောသး အစောတွ�အကြံက်ုံနှှင်််အတ ူ UNODC သည် ် အး�ယီနှံှင််် က်�လသများဂ္ဂဂတ့��အ�က်း� �က်စ်ီ�ံ 
ပို့�ူစောပို့ါင်�်စော�းင်�ွ်က်စ်ော�� ပို့�ူတွ�စော�က်ည်းချျက်က့််� အစောက်းင်အ်ထည်စ်ော�း�်န်းအ်တွက် ် ဦး�စော�းင်�်န်း ် သ�းဝက်ျ
စောသး စော�ွ�ချျယ်မုျားမြ�စ်ီပို့ါသည်။် UNODC သည် ်  အး�ယီ ံ အသ�့င်�်အဝ့�င်�်၏ များဏ္ဍာ့ု င်သ်��ံ�ပ်ို့အတွင်�် က်ျး�/များ
တန်း�်တညူ်မီျားှမုျားနှှင််် အများျ ့ု�သများ�ီများျး�၏ လ�ပို့ပ်ို့့�င်ခွ်ျင််် မြမိျားင်််တင်စ်ော��အစောပို့် အ�ွ��ဝင် ်နှ�့င်င််မံျားျး�က်�့ ထစ့ော�းက်စွ်ီး ပို့ံ်ပို့့���န်း ်
ေဇီူး့�င်�်ပို့�စံီထံ�တထ်း�သည််် န်းည်�်ပို့ည်း��့င်�်း ပို့ံ်ပို့�့�မုျားမူျားစော�းင်တ်စီခ်ျ�က့်� သ�စောတသန်းမြပို့ုပြီးပို့�ီ စော���ွ�ချ�သ်ည်။် 

က်ျး�/များတန်း�်တညူ်မီျားှမုျားနှှင််် အများျ ့ု�သများ�ီများျး�နှှင််် များန့်း�်က်စောလ�များျး�၏ လ�ပို့ပ်ို့့�င်ခွ်ျင်််အးဏားသည် ် စော��ှည်တ်ည်တ်ံ်
ချ့�င်ပ်ြီးများ�စောသး �ံွ�ပြီး�့ု�စော��ပို့န််း�တ့�င်အ်း�လ��ံတွင် ် တ့��တက်မု်ျားအတွက် ် များ�့ှများမြ�စီလ့်�အပို့သ်ည််် အး�မြ�ည်််လ�ပို့စ်ော�းင်မု်ျား
တစီခ်ျ� မြ�စီမ်ျားည်ဟ်ု� UNODC က် အသအ့မှျားတမ်ြပို့ုန်းး�လည်ပ်ို့ါသည်။် က်ွနှ�်ပို့တ့်��၏ စွီများ�်စော�းင်�်ည်မ်ြမိျားင်််တင်စ်ော�� 
လုပို့�ှ်း�မုျားများျး�မှျားတ�င််် ဥပို့စောေစီ�့�များ့��စော�� စောအဂ္ဂျင်စ်ီမီျားျး�အတွင်�် အများျ ့ု�သများ�ီ အ�း�့ှများျး� ပို့ါဝင်မု်ျားနှှင််် ဦး�စော�းင်မု်ျားတ့��
က့်� မြမိျားင်််တင်စ်ောပို့��န်း ်လ�ပို့စ်ော�းင်လ်ျက်�့ှ်ပို့ါသည်။် ထ့��မြပို့င် ်အ��့ပို့ါလုပို့�ှ်း�မုျားများျး�သည် ်စော�ှ�တန်း�်အ�း�့ှများျး�အး� 
န်းယစ်ီပို့မ်ြ�တ်စောက်ျး ် မုျားချင်�်နှှင််် စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်မူျားျး� စောမှျားးင်ခ်ျ့�က်�ူမြချင်�်တွင် ် အများျ ့ု�သများ�ီများျး�နှှင််် များန့်း�်က်စောလ�
များျး�၏ လ�့အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်�့ ပို့့�များ့�စောက်းင်�်မွျားန်းစွ်ီး မြ�ည်််�ည်�်စောပို့�စောစီနှ�့င်သ်ည်။် 



�်တွိကု်

အက်ျဉ်�်ချျုပို့်
သင််ရှု့��ညွှှန်း�်တများ�်ေီဇူး့�င််�
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ�်ပို့�စံီံ
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျများုလများ�်ညွှှန်း်ချျက် ်
သင်တ်န်း်�စီတင်ခ်ျျန့်း်
စောန်း်စီဉ်လ်�ပို့င််န်း�်စော�းင်တ်းများျး�
စောများးဂ်္ဂျ��အက်ျဉ်�်ချျုပို့်
သင်တ်န်း်�အစီီအစီဉ််

�ထိ�မော်န့် 
စီတင််ချျန့်း်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၁ -  က်�န်းက််ူ�များုစောန်းးက်ခ်ျံအစောမြချအစောန်းတွင်က််ျး�/များစော���းနှှင်််
  ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�များ့တ�်က််
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ -  လူက်�န်း်က်ူ�များုနှှင််လ်ူစောများှးင်ခ်ျ့�များုက့်�အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�မြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၃ -  လူက်�န်း်က်ူ�များုမြပို့စီမ်ျားု၏ အညွှှန်း်�က့်န်း်�များျး�
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၄ -  အညွှှန်း်�က့်န်း်�များျး�အသ��ံမြပို့ု၍လူက်�န်းက််ူ�များုအး�စော�းထ်�တမ်ြချင်�်

ဒုုတွိယ်မော်န့်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -  လူက်�န်း်က်ူ�များုများုချင်�်များျး�အတွက်စ်ောထးက်လ်ှများ�်ချျက်စ်ီီများံ
  ချန်း််ချွ�မြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ -  ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချ�န်း�်စီစီ်မြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၃ -  လူက်�န်း်က်ူ�များုအချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီ်ချ�က့်�စီီများခံျန်း််ချွ�မြချင်�်

တွတွိယ်မော်န့် 
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၁ -  ထ့ချ့�က််န်းစီ်န်းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်လ့�အပို့မ်ျားု
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ -  စီ့တ်�့စီီ�များု၊စီ့တေ်ဏာ်�းနှှင်််မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူစောထးင်န်ှ့�င်စ်ီွများ�်တ့��က့်�
  သတ့မြပို့ုမြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၃ -  ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်အတွက်စ်ီ့တပ်ို့့�င်�်
  �့�င််�း စော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�် (အပို့့�င်�်၁)
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၄- ထ့ချ့�က််န်းစီ်န်းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်အတွက်စ်ီ့တပ်ို့့�င်�်
  �့�င််�းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�် (အပို့့�င်�်၂)

စ်တွုတွတမော်န့်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၁ -  အမြချး�ဝန်း်စော�းင််များုစောပို့�သူများျး�နှှင််ပ်ို့တသ်က်�်က််နှွယမ်ျားုများျး�
  တည်စ်ော�းက််မြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၂  -  စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည််�လများ�်များျး� - �သဇူးးလှများ�်များ့��များု
  စောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၃ -  စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�် - The PEACE Model
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၄ - စောန်း�းသတမ်ျားှတ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်နှှင်််မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�ဉ္စစ�မော်န့်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -  မြပို့န်းလ်ည်ထ်င်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်နှှင်််လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက််

မော်န််ကု��ကု�တွွ���်� - သူင့်�မော်ထိ်ကု�ကုူ�စ်စည်း����်�
၁.၂.၁ လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်နှှင်််လူစောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�များု�့�င်�်း�က်များ�်မြပို့င်ပ်ို့စောဟုဠိ့ 
၁.၄.၁ အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�အစောပို့်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင်�်
၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် - Pedwar များှစောပို့ျးက်�်��ံများု
၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် - Pedwar များှစောပို့ျးက်�်��ံများု
၂.၁.၂ ��အစီီ�င်ခ်ျစံီး 
၂.၁.၃ သက်စ်ောသထွက်�့်�ချျက် ်- Mrs Wei Liu (အစောေ်) စောများလ၂၀၁၆
၂.၃.၁  Pedwar တွင်စ်ောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်စောန်းးက်�်��ံ�အစောမြချအစောန်း
၃.၂.၁ ဇူးးတစ်ောက်းင်က််တမ်ျားျး�
၃.၃.၁ မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင်�်
၄.၂. ၁စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်အနှ�ပို့ည်း - စောလလ်းစီူ�စီများ�်မြချင်�်စီး�ွက််
၄.၂.၂ အမြပို့ုအများူက်တမ်ျားျး�
၄.၄.၁ ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်   က် 
၄.၄.၂ ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်     ချ 
၄.၄.၃ ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�် က်  နှှင်် ် ချ အ�က်း� 
 မြချး�န်းး�ချျက််
၅.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက်စ်ော���ွ�စော��ထင်ဟ်ုပို့စ်ောစီစောသးစောများ�ချွန်း်�များျး� 
 စီတင်အ်မြပို့ုအများူ
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အကု�ဉ်း��ခို����

ဤသင်တ်န်း်�သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ�်သည် ် အများျ ့ု�သများီ�နှှင််် များ့န်း�်က်စောလ�များျး�ကြံက်ုံစောတွ��သည်် ် က်ျး�/
များစော���းအစောမြချမြပို့ုအ�က်များ�်�က်မ်ျားုနှှင််် လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်တ့��က့်�က့်�င်တ်ွယစ်ောမြ��ှင်�်စောန်းသည််် ဥပို့စောေ
စီ့��များ့��စော�� စော�းင်�်ွက်သ်ည်််အ�ွ��များျး�များှ န်းယစ်ီပို့ထ့်န်း�်ချျုပို့်စော��အ�း�ှ့များျး�၏ စီွများ�်စော�းင််
�ည်မ်ြများိင််တ်င်�်န်း်နှှင််် လ�ပို့်င်န်း�်စော�းင်�်ွက်မ်ျားုအက်ျ ့ု��ှ့စောစီ�န်းအ်စောထးက်အ်က်ူမြပို့ုပို့ါသည်။် 
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�တွင် ်ပို့ါဝင်စ်ောသး အစော�က်းင်�်အ�းသည် ်အ�း�ှ့သင်တ်န်း်�တွင် ်သင်�်က်း�စောပို့�
စောသး သ့မြများင်န််းး�လည်မ်ျားုနှှင်််က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုတ့�င််�တွင် ် စောချတ်စော�စီီ�စော�က်းင်�်အ� မြ�စီစ်ောပို့်စောန်းစောသး 
က်ျး�/များစော���း သစော�းတ�း�များျး� က့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး� �န်းအ်တွက် ်�ည်�်ွယပ်ို့ါသည်။်

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�
ဤစောများးဂ်္ဂျ�� (၃) ချ�သည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�၏စီွများ�်စော�းင်�်ည်အ်း�စောအးက်ပ်ို့ါန်းည်�်လများ�် 
(၂) များျ ့ု�မြ�င််် တ့��တက်စ်ောစီ�န်း ်�ည်�်ွယပ်ို့ါသည်-် 

၁။ ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��အစီည်�်အတွင််�၌လည်�်စောက်းင်�်၊ မြပို့င်ပ်ို့အ�ွ��/လူများျး�နှှင်် ်
လ�ပို့်င်န်း�် စော�းင်�်ွက်�်း တွင်လ်ည်�်စောက်းင်�် က်ျး�/များစော���း အစောလ�စောပို့� စော�းင်�်ွက််
�န်း်နှှင််် က်ျး�/များ စော���း လှများ�်ခြုံချုံပို့ါ၀င်န်ှ့�င်စ်ော��အတွက် ်စောထးက်ပ်ို့ံ်စောပို့��န်း၊်
၂။ လူက်�န်း်က်ူ�များုနှှင််အ်မြချး�မြပို့စီမ်ျားုတ့��က့်� စီ�စံီများ�်စောထးက်လ်ှများ်��းတွင် ်က်ျး�/
များစော���းတ�န်း်် မြပို့န်းမ်ျားု �့�င်�်းစီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��မြချင်�် က့်�ထည််သ်ွင်�်စော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်�်န်း်
အတွက် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�၏ စီွများ�်စော�းင်�်ည်အ်း� မြများိင််တ်င်�်န်း်၊

အ�ု��သူတွ��ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
စောများးဂ်္ဂျ��များျး�အတွက် ်အ���ံသတ�်ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�များှးစောအးက်ပ်ို့ါအတ့�င်�်မြ�စီပ်ို့ါသည်-်

(၁) ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��စော�းင်�်ွက်သ်ည်််အ�ွ��များျး�နှှင်် ်စော�ှ�တန်း�်န်းယစ်ောမြများတွင် ်    က်ွင်�်
�င်�်စော�းင်�်ွက် ်စောန်းသည်််အ�း�ှ့များျး�၏ က်ျး�/များစော���းန်းး�လည်သ့်မြများင်မ်ျားု�ှ့မြချင်�်
တ့��တက်စ်ောစီ�န်း၊်
(၂) လူက်�န်းက််ူ�များုအပို့ါအ၀င် ်�းဇူးဝတ်မြပို့စီမ်ျားုများျး�များှ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ များျး�အး�စီ�စံီများ�်
စောထးက်လ်ှများ်��းတွင် ်က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့� ချျဉ်�်က်ပို့မ်ျားု န်းည်�်လများ�်မြ�င်် ် လ�ပို့င််န်း�်
စော�းင်�်ွက်န်ှ့�င််�န်း်၊
(၃) က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�စောသးလ�ပို့င််န်း�်ချွင်ပ်ို့တဝ်န်း�်က်ျင်တ်စီခ်ျ�က့်�ပို့ျ ့ု�စောထးင််
နှ့�င််�န်း်။ အထူ�သမြ�င်် ်ပို့ပံို့့��က်ူည်ီသူ ဝန်းထ်များ်�များျး� က်ျန်း�်များးချျများ�်သးစီွး လ�ပို့င််န်း�်
စော�းင်�်ွက်န်ှ့�င််�န်း်အတွက် ်စောထးက်ပ်ို့ံ်စောပို့��န်းန်ှှင််် အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�အး�လ��ံတွင် ်များ့များ့က့်�ယ်
က့်�ယ��ံက်ည်မ်ျားုနှှင််် အ�ွ��အစီည်�်အတွင််� ပို့့�များ့�တ့��တက်စ်ောစီ�န်းန်ှှင်််၎င်�်တ့��လ�ပို့င််န်း�်တးဝန်း်
များျး�တွင်က််ွများ�်က်ျင်မ်ျားုမြများိင််တ်င်န်ှ့�င်�်န်းစ်ီွများ�်�ည်တ့်��က့်� တ့��မြများိင််စ်ောပို့��န်း။်

• 
မော်�်�ဂျူး�း���်�
စောများးဂ်္ဂျ�� (၃) ချ�များှးစောအးက်ပ်ို့ါအတ့�င်�်မြ�စီပ်ို့ါသည်-်

• စောများးဂ်္ဂျ�� ၁ - ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�နှှင််န််းယတ်ွင်က််ွင်�်�င်�်စော�းင်�်ွက််
စောန်းသည်််အ�း�ှ့များျး�အတွက် ်က်ျး�/များစော���းန်းး�လည်သ့်မြများင်မ်ျားုတ့��မြများိင််မ်ြချင်�် 1

1  စောများးဂ်္ဂျ�� ၁ က့်�စောများးဂ်္ဂျ�� ၂ နှှင်် ်၃ များတ့�င်မ်ျားီများမြ�စီမ်ျားစောန်းပို့့��ချျစောပို့�သင််သ်ည်။်

၇



• စောများးဂ်္ဂျ��၂ - လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံသူများျး�နှှင််အ်မြချး�စောသး�းဇူးဝတ ်မြပို့စီမ်ျားုများျး�
များှ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ များျး�က့်�က်ျး�/များစော���း အစောလ�စောပို့�စောသးစီ�စံီများ�်စောထးက်လ်ှများ်�များု
လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း်

• စောများးဂ်္ဂျ��၃ - ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အတွက် ်က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�
စောသး များ့များ့က့်�ယက့််� စောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ြချင်�်၊ များ့များ့က့်�ယက့််��ွ�ံပြီး�့ု�တ့��တက်မ်ြချင်�်နှှင််် အ�ွ��
အစီည်�်တည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်

�ည်း��ွယ်�ထိ်�သူည်း်� သူင့်�တွန်��သူ်�
အင်ယတ်န်း်�နှှင််် အလယအ်လတအ်�င််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့ (၂၀) ဦး�အထ့ပို့ါဝင်စ်ောသး 
သင်တ်န်း်�သး�အ�ပို့စ်ီ�အး�သင်တ်န်း်�စောပို့��န်း ် စော���ွ�ထး�စောသး သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�မြ�စီပ်ို့ါသည်။် 
ဤစောများးဂ်္ဂျ��များျး�တွင် ် ချျများှတထ်း�စောသးသင်တ်န်း်��ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားျး� စောအးင်မ်ြများင်�်န်း် အလ�ပို့ရ်ှု�ံ
စော�ွ�စောနှွ�ပို့ွ�တ့�င်�်တွင် ် က်ျး�/များနှှစီမ်ျားျ ့ု�စီလ��ံ (�ည်�်ွယထ်း�သည်် ် အများျ ့ု�သများီ�သင်တ်န်း်�သး� 
(၃၅) �းချ့�င်န်ှုန်း�်) ပို့ါဝင်သ်င်််ပို့ါသည်။် အလ�ပို့်ရှု�စံော�ွ�စောနှွ�ပို့ွ�များျး�၏ အချျန့်း်နှှင်််စောန်း�းသည် ်များ့များ့တ့��
စောေသ၏ ယဉ်စ်ောက်ျ�များုအ� အများျ ့ု�သများီ�များျး�တက်စ်ော�းက်န်ှ့�င်�်န်း် စီီများသံင်််ပို့ါသည်။်

၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် က့်�က်ည််ီသည်် ် အဓိ့က်သင်�်က်း�န်းည်�်စီန်းစီ ် သ��ံချ�
မြ�စီသ်ည််် အမြများင်အ်းရှု�ံနှှင််် အ�က်း�အးရှု�အံသ��ံမြပို့ုမြချင်�်နှှင််် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ယတ့်�င် ် ပို့ါဝင််
စော�းင်�်ွက်မ်ြချင်�် န်းည်�်လများ�်တ့��မြ�င််သ်င်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�ပို့�စံီအံး�စော���ွ�ထး�ပို့ါသည်။် 

စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စောပို့ါင်�်စီပို့ထ်း�စောသးန်းည်�်လများ�်များျး�အး�အသ��ံမြပို့ုသွး�များည်မ်ြ�စီပ်ို့ါသည်-်
• တင်�်က်မ်ြပို့သများုများျး�
• မြ�စီစ်ီဉ််များျး�အး�စောလလ်းမြချင်�်
• အမြပို့န်းအ်လှန်း်စောများ�မြများန်း�်မြချင်�်
• �န်း်�စီစီစ်ောဝ�န်းမ်ြချင်�် (critical analysis)၊ မြပို့ဿန်းးစောမြ��ှင်�်မြချင်�် (problem solv-

ing) နှှင်် ်အချျင််�ချျင်�်သင်�်က်း�များှစောဝမြချင်�် (peer-learning/sharing) စီစောသး များတူည်ီ
စောသး က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုများျး�မြ�င်် ်အ�ွ��လ့�က် ်စော�းင််�ွက်မ်ြချင်�်

သူင့်�ရိုးို�ည်း�န်��တွ���
ဒုီဇိုိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

၉



ကု�်�၊ �မော်���်အမော်လူ�မော်��၀န်�မော်�်င့်��ုမော်��ခြားခိုင့်��
ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ�်သည် ် က်ျး�/များအမြများင်�်က်ည််ရ်ှုုမြချင်�်က့်�စောက်ျးလ်ွန်း်၍ က်ျး�/များစော���း
အစောလ�စောပို့�စောသး ပို့ါဝင််စော�းင်�်ွက်ခ်ျျဉ််�က်ပို့မ်ျားုန်းည်�်လများ�်မြ�စီသ်ည််် Malcolm Knowles ၏ 
“အ�ွယစ်ော�းက်သ်ူများျး�အတွက် ် စောလလ်းသင်ယ်ူမြချင်�်�့�င်�်းစီည်�်များျဥ�းများျး�” (Principles 
of Adult Learning) က့်�အသ့ပို့ည်းစောပို့�ပို့ါများည်။် ဤန်းည်�်လများ�်အး�ပို့ည်းစောပို့��းတွင် ် စီီစီဉ််
စော�းင််�ွက်သ်ူသည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်း ်လ့�အပို့်ပို့ါသည်-်

အ�ွယစ်ော�းက်ပ်ြီးပို့ီ�သူများျး�သည် ် က့်�ယတ့်�င််���ံမြ�တပ်ြီးပို့ီ� များ့များ့က့်�ယတ့်�င်ထ့်န်း�်စော�က်းင်�်နှ့�င်သ်ူ များျး�
မြ�စီသ်ည်။်သင်တ်န်း်�န်းည်�်မြပို့သည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�သင်တ်န်း�်က်းလတစီစ်ောလှးက်လ်�ံ� 
တက်က်ြွက်စီွး ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီသူအမြ�စီ ် စော�းင်�်ွက်သ်င်််ပို့ါသည်။် အ�ွ��လ့�က်မ်ြပို့ဿန်းးများျး�စောမြ��ှင်�်
မြချင်�်၊ �န်း်�စီစီမ်ြချင်�်နှှင််် အ�ွ��လ့�က် ်တင်�်က်မ်ြပို့သများုများျး�များှအချျင်�်ချျင််�သင်�်က်း�များုအး� အး�စောပို့�
သည်််ပို့�စံီအံမြ�စီ ်သင်တ်န်း်�တွင် ်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုများျး�က့်� ေီဇူး့�င်�်စော���ွ��ပို့ါများည်။်

ဤသင်�်က်း�န်းည်�်စီန်းစီသ်ည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ ထင်မ်ြများင်ယ်ူ�ချျက်၊် စီ့တက််ူ�စီ့တသ်န်း်�
တ့��က့်� စော�ွ�စောနှွ�တင်မ်ြပို့မြချင်�်နှှင််် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြများန်း�်မြချင်�်တ့��စော�က်းင်် ် ၎င်�်တ့��အတွက်မ်ြပို့ဿန်းး
များမြ�စီ�်� လ�ခံြုံချုံများု�ှ့သည်ဟ်ု�ချံစီး���န်းလ့်�အပို့်ပို့ါသည်။် သ့���းတွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ ရှု့���း
ယဉ်စ်ောက်ျ�များုနှှင်် ် အလ�ပို့အ်က့်�င်စ်ောပို့်အလ့�က် ် က်ျး�/များအ�က်း��သဇူးးအးဏားအး�ပြီးပို့့ုင်မ်ျားုများျး�
စော�က်းင်် ် ထ့�သ့��စော�ွ�စောနှွ�တင်မ်ြပို့�န်း ် များ့များ့က့်�ယက့််�ယ��ံက်ည်မ်ျားုများ�ှ့သည်မ်ျားျး�မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များး
အများျ ့ု�သး�အများျး�စီ��ှ့စောသး သင်�်က်း�စော��ချန်း�်များ တစီ်ချ�အတွင်�် အများျ ့ု�သများီ�များျး�သည် ် ၎င်�်
တ့��၏စီ့တက််ူ� စီ့တသ်န်း်�များျး�က့်� များှစောဝ�န်း ် စီ့တမ်ျားသက်မ်ျားသးမြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် အမြချး�ဥပို့များး
အစောန်းမြ�င််် များဟုး�့�ဝါေကြီးက်ီ�စီ့��စောသးယဉ်စ်ောက်ျ�များုနှှင်် ်အလ�ပို့်ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်အ်စော�က်းင်�်က့်� စော�ွ�စောနှွ�
�များည်�့်�ပို့ါက် အများျ ့ု�သး�သင်တ်န်း်�သး�များျး�အစောန်းမြ�င်် ် စီ့တတ်ွင်သ်က်စ်ောတးင်််သက်သ်းများ�ှ့နှ့�င််
ပို့ါ။

သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူသည် ် သင်တ်န်း်�များစီများီတွင် ် အ�့�ပို့ါအစောမြချအစောန်းများျး�အး�စီဉ်�်စီး�ထး�သင်််
ပို့ါသည်-်
၁။ သူင့်�တွန်��သူ်���်�၏ ကုိုယ်�မော်��အခို�ကု�အလူကု���်�အ်�သူိ�ှိန််�လူည်း�ခြားခိုင့်��

(က်) သင်တ်န်း်�တွင်ပ်ို့ါ၀င်သ်ည်််အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�သ့�ှ့ထး��န်းန်ှှင်််
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အစောပို့် ၎င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�၏ သက်စ်ော�းက်န်ှ့�င်ပ်ို့�တံ့��က့်�သတ့မြပို့ုပို့ါ။
(ချ) မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ သင်တ်န်း�်အစောပို့် စောများှးမ်ျားှန်း်�ချျက်၊် �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက််
များျး�နှှင်် ်အစောတွ�အကြံက်ုံ၊ အလ�ပို့အ်က့်�င်တ့်��က့်�သ့�ှ့�န်း ်က်ျး�/များစော���း အစောမြချမြပို့ုသင်တ်န်း်�
များျး� လ့�အပို့ခ်ျျက်စ်ီစီတ်များ်�က့်�စောက်းက်ယ်ူပို့ါ၊ သင်တ်န်း်�အစောပို့်စောများှးလ်င်််ချျက်န်ှှင််် 
�ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး� က့်�အစောမြချချ၍ံ သင်တ်န်း်�တွင် ်သင်�်က်း�သင််သ်ည််် အစော�က်းင်�်အ�း
တ့��အး� ထည််သ်ွင်�်နှ့�င်သ်ည်၊် �ည်မ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် ၎င်�်တ့��၏ အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�သည် ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ များတူည်ီစောသးအစောတွ�အကြံက်ုံများျး��ှ့�က်သည်် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး� 
အတူတက်ွ လ�ပို့စ်ော�းင်�်က်�န်းန်ှှင််် ၎င်�်တ့��တွင်�်ှ့နှှင်််ပြီးပို့ီ�သး� က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုစောပို့်အစောမြချချ၍ံ 
များ့များ့က့်�ယက့််�ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည််စော�းက်�်န်း် အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်
(ဂ္ဂ) သင်တ်န်း်�တ့�င်�်၏အစီက်းလများျး�တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ သင်တ်န်း်�အစောပို့် 
စောများှးမ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ျားျး� နှှင််် အမြချး� စီ့တ၀်င်စ်ီး�များုများျး�အး� စီ�စော�းင်�်ထး��များည်။်

4 စောအးက််တွင်စ်ော�းမ်ြပို့ထး�စောသးသင်တ်န်း်�ပို့ထများ���ံအချျန့်း်နှှင်််ပို့တသ်က်သ်ည််် များှတ်စီ�အး��က်ည််ပ်ို့ါ။     
သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်သင်တ်န်း်�အစီများှစီ၍ သ့�ှ့နှ့�င်ပ်ို့ါများည်။်

၁၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

5 သင်တ်န်း်�အက်�မြ�တပ်ို့�စံီံအး� အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်နှှင်််ပို့တသ်က်သ်ည််် များှတ်စီ�အး��က်ည််ပ်ို့ါ။

၂။ အ်�လူု���ါဝင့်�နှိုင့်�သူည်း�် န်ည်း��ဗျူ�းဟာ်��်�မော်���ွ�ခြားခိုင့်��
(က်)  သင်တ်န်း်�တ့�င်�်၏ ပို့ထများ���ံသင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ယတ့်�င််
သတမ်ျားှတသ်ည််် “အစောမြချချံစီည်�်များျဉ််�” များျး�စော���ွ�မြချင်�်အစီီအစီဥ� ပို့ါဝင်သ်င်််ပို့ါသည်4်။ 
သင်တ်န်း်�သူများျး�၏ အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး�နှှင််် ဗဟု�သ�တများျး�များှစောဝမြချင်�်၏အစော��ပို့ါများုက့်�
သင်တ်န်း်�စီီစီဉ််သူများျး�အစောန်းမြ�င်် ်အစောလ�ထး�သင််ပ်ို့ါသည်။်
(ချ) သင်တ်န်း်�စီီစီဉ််သူသည် ်သင်တ်န်း�်ချန်း�်များအတွင်�်က်ျး�/များအ�ပို့စ်ီ��က်း�စောမြပို့းင်�်လ�များုတ့��
က့်� သ့�ှ့ထး�သင််ပ်ို့ါသည်။် တစီဦ်း�တစီစ်ောယးက်ခ်ျျင်�်စီီ၏ များတူည်ီများုစောသးစီရှု့�က်လ်က်ခဏား
များျး�နှှင်် ်၎င်�်တ့��ချျင်�်များည်သ့်��မြပို့ုများူ�က်�်�ံက်က့်�သတ့မြပို့ုမြချင်�်သည် ်သင်တ်န်း်�တွင် ်များည််
သည််် န်းည်�်ဗျ�ဟုး များျး�အး� (ဥပို့များးတ့တ�့်တစ်ီွးစောန်းတတစ်ောသးသင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� 
၎င်�်၏အ�ွ��များှစောမြ�နှ့�င်သ်ည်ဟ်ု�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်း ်(သ့��) အ�ွ��တွင် ်၎င်�်တ့��စောန်း�း�နှ့�င်သ်ည််် 
စောများ�ချွန်း်�များျး�စောများ��န်း ်အး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�်မြချင်�်) အသ��ံမြပို့ုသင််သ်ည်က့််�သ့�ှ့နှ့�င်သ်ည်။်
(ဂ္ဂ) သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စော�းစောနှှးထး�ပြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�က်းလအတွင်�်အမြချး�သူများျး�နှှင်် ်
အတူတက်ွစောလလ်းလ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်မ်ျားည််် အချွင်််အလများ်�တ့��က့်��န်း်တီ�စောပို့��များည်။်ဥပို့များး-

(၁) သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ၁-၄ စီသည်် ်အများှတစ်ီဉ််များျး�စောပို့�ထး�ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်၁ 
အချျင်�်ချျင်�်၊ ၂ အချျင်�်ချျင်�်စီသမြ�င်် ်အတူလ�ပို့်စော�းင်�်န်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။
(၂) သင်တ်န်း်�သ့��လးစော�းက်�်သည်် ်အစောဝ���ံ�နှှင််် အန်းီ���ံ�ချ�ီ�အက်ွး
အစောဝ� (သ့��) စောများွ�စောန်း် အစီ�ှ့သည်် ်များတူည်ီနှ့�င်သ်ည််် က့်န်း�်ဂ္ဂဏာန်း်�များျး�က့်�အစောမြချချပံြီးပို့ီ�
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� လ့�င်�်တစီခ်ျ�စောပို့်�ပို့ခ်ျ့�င်�်ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်လ့�င်�်တစီစ်ောလှးက်အ်�ွ��
ဝင် ်၄ ဦး�ပို့ါ၀င်သ်ည််် အ�ွ��များျး��ွ��စီည်�်ပို့ါ။

အ�ွယ်�မော်�်ကု�ပြီး�ီ�သူူ��်�ခြား�စ််သူခြား�င့်�်သူင့်�တွန်���တွ�ဝန်��ကု�င့်�သူို�ဘဝတွစ်�မော်လူာ်ကု�အမော်တွွ�အကြုံကု��
��်�နှှင့်�်ဗျူဟာုသူုတွ��်�စ်ွ်ကုိုယ်ူမော်�်င့်�လူ်နှိုင့်��ါသူည်း�။ သင်တ်န်း�်သး�များျး�က်စော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံ
သည်ဟ်ု�ချစံီး��ပို့ါက် ၎င်�်တ့��၏ အစောတွ�အကြံက်ုံနှှင််် အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး�များှစောဝစောပို့�နှ့�င်�်န်း် အး�စောပို့�
တ့�က််တွန်း်�သည််၊် အး�စောပို့�သည်် ်သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�မြ�စီစ်ောစီ�န်းစ်ော���ွ�ထး��များည်5်။

အ�ွယ်�မော်�်ကု�ပြီး�ီ�သူူ��်�သူည်း�၎င့်��တွို�၏�ည်း��ှန်��ခို�ကု�အမော်�် အ်ရိုးု�စ်ူ�စ်ိုကု�လူု��မော်�်င့်�
ကြကုသူည်း�။ သင်တ်န်း်� အစီီအစီဉ်အ်း�များ့တ်�က်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ် သင်ခ်ျန်း�်စီးတ့�င်�်က့်�အက်ျဉ်�်ချျုပို့်
စော�ွ�စောနှွ�တင်မ်ြပို့သင််ပ်ို့ါသည်။် သင်တ်န်း်�သး� များျး�က့်�သင်�်က်း�စော��စောများှးမ်ျားှန်း်��လေမ်ျားျး�အး�
အ�က်မ်ျားမြပို့တ ် အသ့စောပို့�မြချင််�သည် ် အ�့�ပို့ါ�လေမ်ျားျး���ှ့နှ့�င်�်န်း် ကြီးက့်ုတင်မ်ြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

အ�ွယ်�မော်�်ကု�ပြီး�ီ�သူူ��်�သူည်း� ကု��ိ�မော်ကြကု်င့်���ီမော်လူ�်��ုကုို အမော်လူ�မော်��ကြကုသူည်း�။ 
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�နှှင််် သင်တ်န်း်� ပို့့��ချျသူများျး�၏ များှတ်စီ�များျး�သည် ် သင်တ်န်း်�တွင်ပ်ို့ါဝင်သ်ူများျး�၏ 
က်ျး�/များစော���း�့�င်�်းရှုုမြများင်မ်ျားုနှှင််် ၎င်�်တ့��၏အလ�ပို့မ်ျားျး�များည်သ့်��များည်ပ်ို့��ံက််စီပို့သ်ည်က့််�သ့�ှ့
စောအးင် ်�န်းတ်ီ�ထး��များည်။် သင်တ်န်း်�တွင်ပ်ို့ါဝင်စ်ောသး အစော�က်းင်�်အ�းများျး�သည် ်သင်တ်န်း်�သး�
များျး�၏ လ�ပို့င််န်း�်ချွင်န်ှှင်််များည်သ့်��ပို့တသ်က်သ်ည်န်ှှင််် များည်သ့်��မြပို့န်းလ်ည် ် အသ��ံချျနှ့�င်သ်ည်က့််�
စောများ�မြများန်း�်နှ့�င်မ်ျားည်််အချွင်််အလများ်�များျး�က့်�သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူများျး�များှ�န်းတ်ီ�စောပို့�သင််ပ်ို့ါသည်။် 

၁၁



အ�ွယ်�မော်�်ကု�ပြီး�ီ�သူူ��်�သူည်း�လူကု�မော်တွွ��န်�ကြကုသူည်း�။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�သင်တ်န်း�်တွင််
သင်�်က်း��များုအး�လက်စ်ောတွ�တွင်မ်ျားည်သ့်��မြပို့န်းလ်ည် ်အသ�ံ�ချျ�များည်က့််�သ့�ှ့�န်း ်သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�
အး�စီီများထံး�သင််သ်ည်။် ယင်�်က့်�အမြပို့န်း ် အလှန်း်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်၊ အ�ွ��လ့�က်စ်ောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်မြချင်�်နှှင််် လ�ပို့်င်န်း�်တးဝန်းမ်ျားျး� စီီများစံော�းင်�်ွက်မ်ြချင်�်မြ�င််သ်းပြီးပို့ီ�စောမြများးက်န်ှ့�င် ် ပို့ါများည်။် 
သင်ယ်ူစောလလ်းများုအး�လက်စ်ောတွ�မြပို့န်းလ်ည်အ်သ�ံ�ချျချျန့်း်တွင် ်က်ျး�/များစော���းစော�က်းင််၎်င်�်တ့��အ�ွ��
ဝင်မ်ျားျး�တွင် ် များည်သ့်��စောသးစီ့န်း်စောချ်များုများျး� ကြံက်ုံစောတွ�နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်နှှင််် ထ့�စီ့န်းစ်ောချ်များုများျး�အး�များည််
က်�သ့်��စောက်ျးလ်ှး�နှ့�င်မ်ျားည်တ့်��အး�စောတွ�စောတး�က်�န်း ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� တ့�က်တ်ွန်း�် သင်််
ပို့ါသည်။်

သူင့်�တွန်��အ်�စ်ွ���မော်�်င့်��ည်း��ွ��ပြီး�ိ��တွို�တွကု�မော်စ်�န်� အမော်ထိ်ကု�အ��်အခြား�စ်� အပြီး��တွ���ရိုးုခြား�င့်�
သူင့်�်�ါသူည်း�၊ အဓိ့က်အချျက်မ်ျားှးသင်တ်န်း်�သး�များျး�က်လ�ပို့င််န်း�်ချွင််တွင် ် မြပို့န်းလ်ည်အ်သ��ံချျနှ့�င််
များည််် အစီီအစီဉ််များျး� စော���ွ��န်းန်ှှင််် စောမြပို့းင်�်လ�တ့��တက်မ်ျားုက့်�လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ူများျး�မြ�စီ�်ပို့ါများည်။်

အ�ွယ်�မော်�်ကု�ပြီး�ီ�မော်သူ်မော်လူလ်ူ်သူင့်�ကြကု်�သူူသူည်း�ရိုးိုမော်သူမော်လူ�စ််��ုခြား�သူ��ည်း�။ သင်တ်န်း်�သး�
များျး�၏ ဗဟု�သ�တ နှှင််် အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�အး� များှစောဝနှ့�င်�်န်း်အတွက် ် ဤအချျက်အ်း�
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ�်တွင်ပ်ို့ါ၀င််�များည်။် သ့���းတွင် ်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�က် သင်တ်န်း်�ချန်း�်များအတွင်�်
�ှ့သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်အ်း� န်းး�လည်ပ်ြီးပို့ီ�၊ အစောမြပို့းင်�်အလ�အး�စီီများခံျန်း််ချွ�နှ့�င််
စောသး က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားု�ှ့များှသးလှင် ်ယင်�်အချျက်က့််� စောမြ��ှင်�်နှ့�င်မ်ျားည်မ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များးအစောန်းမြ�င်် ်
သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�စော�က်းင်် ် အ�က်မ်ျားမြပို့တ ် အစောနှှးင်််အယှက် ် မြ�စီစ်ောန်းပို့ါက် အမြပို့စီတ်င်မ်ျားည်််
အစီး� ၎င်�်စော�ွ�စောနှွ�သည်် ် အချျက်အ်း�များှတ်ထး�စော�က်းင်�်နှှင််် စောန်းးင်တ်ွင် ် မြပို့န်းလ်ည်စ်ော�ွ�စောနှွ�
သွး�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်�ှင်�်မြပို့မြချင်�်မြ�င်် ်သ့များ်စောများွ�စီွးစောမြ��ှင်�်သင််ပ်ို့ါသည်။်

ကု�်�/�နှှစ်����ိ�အခြား�င့်� အခြားခို်�လူိင့်�ကုွ�ခြား�်��ု��်��ါ ထိည်း်�သူွင့်��မော်လူလ်ူ်ခြားခိုင့်��

ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ�်အး�က်�လသများဂ္ဂဂအစီီအစီဉ် ် အး�လ�ံ�၏ အစောမြချချမံြ�စီစ်ောသး “ထ့ချ့�က်မ်ျားု
လ��ံဝများ�ှ့စောစီ�”များူသစော�းနှှင််အ်ည်ီယဉ်စ်ောက်ျ�များုအ�သင််စ်ောလျး်သည်််န်းည်�်လများ�်မြ�င်် ် ချျဉ််�က်ပို့�်
များည်။် ဤအစီီအစီဉ်က့််�စောန်း�းအစောန်းအထး�နှှင်် ် ယဉ််စောက်ျ�များုအစောမြချအစောန်းများျ ့ု�စီ�တံွင် ် အသ��ံချျနှ့�င််
�န်း် စော���ွ�ထး�မြချင်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောေသအလ့�က် ် လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် က့်�က်ည််ီစောစီ�န်း ် စောလက််ျင်််စော��
သင်တ်န်း်�စောပို့�သူများျး�များှ လ့�အပို့သ်လ့�ချျန့်း်ည်ိ့မြပို့င်�်င်�်များည် ် မြ�စီသ်ည်။် ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�
က့်� က်ျး�/များနှှစီမ်ျားျ ့ု�များဟု�တသ်ည််် အမြချး�လ့င်က််ွ�မြပို့း�များုများျး�က့်�ထည််သ်ွင်�် စော�းမ်ြပို့ပို့ါက်နှ့�င်င််ံ
အစောမြချအစောန်းအ�/ ယဉ််စောက်ျ�များုအ�များသင််စ်ောလျးသ်ည််် (ဥပို့များးအမြချး�လ့င် ် အများျ ့ု�အစီး�များျး�က့်�
ဥပို့စောေအ�အသ့အများှတမ်ြပို့ုမြချင်�်များ�ှ့လှင် ်သ့��များဟု�တ ်ထ့�လ့င်က််ွ�မြပို့း�များုတ့��က့်� ဥပို့စောေအ�အမြပို့စီစ်ောပို့�
နှ့�င်သ်ည် ် �့�လှင်)် စောန်း�းများျး�တွင်ပ်ို့့��ချျများည်�့်�ပို့ါက်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူအစောန်းမြ�င်် ် က်ျး�/များလ့င််
နှှစီမ်ျားျ ့ု�က့်�သး ထည်််သွင်�်အသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျ�များည် ် မြ�စီပ်ို့ါသည်။် သ့��စောသး်လည်�်ဤ
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ�်က့်�အမြချး�လ့င်က််ွ�မြပို့း�များုများျး�အး�အသ့အများှတမ်ြပို့ုထး�သည်် ်နှ့�င်င််/ံယဉ််စောက်ျ�များု
အစောန်းအထး�တွင် ် ပို့့��ချျများည်�့်�ပို့ါက်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�တွင် ် လ့င်တ်ူ
နှှစီ်သက်သ်ူအများျ ့ု�သများီ�များျး�၊ လ့င်တ်ူနှှစီ်သက်သ်ူအများျ ့ု�သး�များျး�၊ က်ျး�/များနှှစီမ်ျားျ ့ု�စီလ��ံ နှှစီ်သက််
သူများျး�၊ လ့င််စောမြပို့းင်�်သူများျး�၊ က်ျး�/များများဟု�တသ်ူများျး�နှှင်် ် အမြချး� (LGBTI+) အများျ ့ု�အစီး�များျး�
အး�လ��ံက့်�ထည််သ်ွင််�စီဉ်�်စီး�စောပို့�သည်် ်သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�တစီခ်ျ�အမြ�စီ ်ချျန့်းည််ိ့ မြပို့င်�်င်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်
အများျ ့ု�အစီး�များျး�အစော�က်းင်�်စော�ွ�စောနှွ�များု၊ စောလလ်းများုများျး�က့်�အး�စောပို့�သင််သ်ည်။်

၁၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Tuan

၁၃



သင်ခ်ျန်း�်စီးတစီခ်ျ�စီီတွင် ် ပို့ါဝင််များည်််အစော�က်းင်�်အ�းများျး�က့်�စောအးက်ပ်ို့ါအတ့�င်�်သတ်များှတ်ထး�
ပို့ါသည် ်-

မော်�်�ဂျူး�း�အကု�ဉ်း��ခို���� - မော်�်�ဂျူး�း�အ်�အကု�ဉ်း��ခို���� မော်�်�ခြား�ခို�ကု�တွစ်�ခိုုခြား�စ်�ပြီး�ီ� ၎င့်��တွွင့်� မော်အ်ကု�
�ါတွို� �ါဝင့်�သူည်း� -

• စောများးဂ်္ဂျ���ည်�်ွယခ်ျျက် ် - စောများးဂ်္ဂျ��၏ ပို့န်း�်တ့�င််
• �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး� - စောများးဂ်္ဂျ��၏ စောန်းးက်�်��ံ�ည်�်ွယခ်ျျက်စ်ောအးင်မ်ြများင်�်န်း် 

လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားည်််�ည်မ်ျားှန်း်�ချျက် ်များျး�မြ�စီသ်ည် ်(သင်တ်န်း�်ချျန့်း်တ့�င်�်တွင် ်�ည်�်ွယခ်ျျက််
ပို့န်း�်တ့�င်စ်ော�းက်�်ှ့သည်န်ှှင််် �ပို့�့်�င််�ပို့ါများည်)်

• သင််ရှု့��အစီီအစီဉ် ် - သတ်များှတသ်ည်််�က်မ်ျားျး�တွင်ပ်ို့့��ချျများည််် စောများးဂ်္ဂျ��တစီခ်ျ�ချျင််�
စီီ၏ သင်တ်န်း်�အချျန့်း်ဇူးယး�

Photo: UNODC/ UN Women/ Tuan

သူင့်�ရိုးို�ည်း�န်��တွ���
�ု�စ်�

၁၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�အကု�ဉ်း��ခို����-သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����တွိုင့်��တွွင့်� သူင့်�တွန်��ခို�နိ်���်�ကုို 
�ည်း�သူို��ို�ခို�သူွ်��ည်း�ခြား�စ်�မော်ကြကု်င့်��မော်�်�ခြား�မော်��ထိ်��ါသူည်း�။ သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို�����ါ 
အမော်ကြကု်င့်��အ�် ��်��ှ်မော်အ်ကု��ါအတွိုင့်��ခြား�စ်�ကြကုသူည်း� -

• သင်တ်န်း်�ချျန့်း်�ည်�်ွယခ်ျျက်-် စောများးဂ်္ဂျ��၏ စောန်းးက်�်��ံ�ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်အ်စောပို့် အစောမြချချံ
ပို့ါသည်။်

• သင်တ်န်း်�ချျန့်း်�ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�- သင်�်က်း��မြချင်�်၏ �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�သည် ်
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် �ည်�်ွယခ်ျျက်အ်း�ပြီးပို့ီ�စောမြများးက်စ်ောအးင်မ်ြများင်�်န်းမ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။်

• အချျန့်း်- သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၏ �က်းမြများင််ခ်ျျန့်း်
• အစောထးက်အ်က်ူမြပို့ုပို့စီစည်�်များျး�- သင်တ်န်း်�ချျန့်း်အတွက် ်လ့�အပို့စ်ောသးအစောထးက်အ်က်ူ

မြပို့ုပို့စီစည်�်များျး� က့်�စော�းမ်ြပို့စောသးစီး�ပို့ွ�ချ�တံစီလ်�ံ�နှှင််် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူအတွက် ်
အစောထးက်အ်က်ူမြ�စီမ်ျားည်််များှတ်စီ�များျး� အး�သင်တ်န်း်�များစီများှီမြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

• လုပို့်�ှး�စော�းင်�်ွက်မ်ျားုများျး�- သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တ့�င်�်တွင် ်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုများျး�အး� စောအးက်ပ်ို့ါ
အတ့�င််�ချွ�မြချး�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်-်
• �ည်�်ွယခ်ျျက်-် လုပို့�်ှး�စော�းင်�်ွက်မ်ျားု၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်အ်း��ှင်�်လင်�်မြချင်�် 

(သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၏ �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်န်ှှင််် များည်က််�သ့်�� �က်န်ှွယသ်ည်က့််�အစောမြချချသံည်)်
• အချျန့်း်- လုပို့�်ှး�စော�းင်�်ွက်�်န်း် �က်းမြများင််ခ်ျျန့်း်
• သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူ၏ လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�- အစီ့တအ်ပို့့�င်�်တစီခ်ျ�စီီ၏ �က်းချျန့်း်အပို့ါ

အ၀င် ်များည်သ့်�� စော�းင်�်ွက်မ်ျားည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်အ�င်််�င််် ညွှှန်း�်က်း�ချျက််

န်��ါတွ�စ်ဉ်း�တွ��ခြားခိုင့်��- မော်န််ကု��ကု�တွွ��ါ အမော်ထိ်ကု�အကုူခြား���စ်စည်း����်�၊ အသူု��ခြား���ည်း်� �င့်��ခြား�စ်�
��်�အ်�လူု��ကုို ၎င့်��တွို�အ်�အသူု��ခြား���ည်း်� မော်န့်�ကု�၊ သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�နှှင့်�် လူု���ှ်��ုတွို�အ�
အစ်ဉ်း�လူိုကု� န်��ါတွ�စ်ဉ်း�တွ��မော်����ည်း�။ အမော်ထိ်ကု�အကုူခြား���စ်စည်း��တွစ်�ခိုု၊ �င့်��ခြား�စ်�တွစ်�ခိုု၏ 
အ�ှတွ�စ်ဉ်း�သူည်း� ၂.၃.၄ ခြား�စ်��ါကု ၎င့်��သူည်း� -

• ၂ �က်စ်ောမြများးက်�်က််
• သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၃
• ၄ ချ�စောမြများးက် ်လုပို့�်ှး�များုတွင် ်အသ�ံ�မြပို့ုများည်် ်ပို့စီစည်�်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

၁၅



Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

သူင့်�တွန်���ို�ခို��ု
လူ���ည်း�န်�ခို�ကု�

၁၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�တွင်ပ်ို့ါဝင်စ်ောသးသင်တ်န်း်�ချျန့်း်အက်ျဉ်�်ချျုပို့မ်ျားျး�သည် ် ပို့့��ချျများည််လ်များ�်ညွှှန်း်
ချျက််အစောသ�စီ့တ်အး�စော�း်မြပို့ထး�စောသး်လည်�်အချျ ့ု�စောန်း�းများျး�တွင််သင််တန်း်�ပို့့��ချျသူက့်�ယ်တ့�င် ်
လ့�အပို့သ်လ့�ထည်််သွင်�်မြ�ည််စ်ီွက်�်န်း် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။် ၎င်�်တ့��များှး

• စောများးဂ်္ဂျ�� ၂ အတွက် ်ပို့ထများ���ံ�က် ်များန်းက်ပ်ို့့�င်�်တွင်လ်�ပို့်စော�းင်မ်ျားည််် 
  စီတင်သ်င်တ်န်း်�ချျန့်း်

• စောန်း်စီဉ််သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျများုလ�ပို့င််န်း�်များျး� -
• ယများန်းစ်ောန်း်သင်�်က်း�ချ�မ်ျားုများျး�များှ အဓိ့က်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည် ်သ��ံသပို့်

မြချင်�်က့်� (ပို့ထများ�က်မ်ျားှလွ�ပြီးပို့ီ�) စောန်း်စီဉ်န််းနံ်းက်ပ်ို့့�င်�်အချျန့်း်တွင်မ်ြပို့ုလ�ပို့ပ်ို့ါ။
• စောန်း်လည်စ်ီးစီး�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်ည်စောန်းပို့့�င်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်များျး�အတွက် ်သင်တ်န်း်�သး�

များျး�၏ စီွများ�်အင်မ်ြများိင််တ်င်�်န်း်နှှင််် တက်တ်က်က်ြွက်ကြွက် ပို့ါဝင်စ်ော�ွ�စောနှွ��န်း ်လ�ပို့စ်ော�းင််
�န်း် လ့�အပို့သ်ည်။်

• သင်တ်န်း်�ချျန့်း်အ���ံတွင် ်သင်ခ်ျန်း�်စီးအး�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ခ်ျျန့်း်များျး�စောန်း်စီဉ်ထ်း�
�ှ့ပို့ါ (သင်တ်န်း�်သး�များျး� သင်တ်န်း်�တစီခ်ျ�လ�ံ�အး�အက်�မြ�တ�်များည်် ်စောန်းးက်�်��ံ
�က်၊် စောန်းးက်�်��ံချျန့်း်များှလွ�ပြီးပို့ီ�)။

စောအးက်ပ်ို့ါအချန်း်�များျး�တွင် ်ထ့�သ့��လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် လများ�်ညွှှန်း်ချျက်န်ှှင််် န်းည်�်လများ�်များျး�ပို့ါဝင်သ်ည်။်

သူင့်�တွန်��စ်တွင့်�ခို�နိ်�
သင်တ်န်း်�အစီီအစီဉ်တ်စီ်ချ�၏ပို့ထများ���ံစောန်း်၏ စီတင်ခ်ျျန့်းအ်း�သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများှစီ့တက်ြီးက့်ုက််
စော�းင်�်ွက်ခ်ျွင််် စောပို့�သင််သ်ည်။် သ့���းတွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါဝင်သ်င်််သည်-်

၁။ တွစ်�ဦး�နှှင့်�်တွစ်�ဦး��င့်��နှှီ�မော်စ်�န်�လူု��မော်�်င့်�ခို�ကု�- စောပို့ျးစ်ီ�းစောက်းင်�်စောသးန်းည်�်လများ�်
မြ�င်် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အချျင်�်ချျင်�်များ့တ်�က်မ်ြချင်�်၊သင်တ်န်း်�သး�အချျင်�်ချျင််�များူလက်ပို့င်သ့်�ှ့
စောန်းစောစီက်းများူ ဤအစီီအစီဉ်အ်း�လ�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သည်။် ယင်�်သ့��လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်မြ�င်် ်သင်တ်န်း်�
သည်စ်ော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံ၍ လူတ့�င််�ပို့ါဝင်ခ်ျွင်််�စောသးပို့တဝ်န်း်�က်ျင်ဟ်ု�ချစံီး�စောစီသည်။်ထ့�သ့��
လ�ပို့်စော�းင်�်န်း် န်းည်�်လများ�်စောမြများးက်မ်ျားျး�စီွးအး� အင်တ်းန်းက်စ်ောပို့်တွင်�်ှးစော�ွနှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�အချျင်�်ချျင်�်
�င်�်နှှီ�က်ွများ�်ဝင်သ်ည် ်မြ�စီစ်ောစီ၊ များသ့�ှ့သည်မ်ြ�စီစ်ောစီ အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များးအး�မြ�င််-်

• ေ့��ဇူးက်မ်ျားျး�(Dominoes)
• ပို့ါဝင််သူများျး�အး� A4 စီး�ွက်တ်စီ�်ွက်စ်ီီနှှင််် စော�းပို့င်တ်စီစ်ောချျးင်�်စီီစောပို့�ထး�ပို့ါ

များည်။် စီး�ွက်အ်း�အလယတ်ည်််တည်််များှစောချါက််ချ့�င်�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်အ�့�ပို့ါစောချါက််�း
စောပို့်တွင် ်များျဉ်�်တစီစ်ော�က်းင်�်�ွ�ချ့�င််�ပို့ါ။ စီး�ွက်သ်ည် ်Domino (ေ့��ဇူးက်)် က်�သ့်�� 
ထင်�်ှး�စီွးနှှစီပ်ို့့�င်�်မြ�စီသ်ွး�ပို့ါများည်။်

• ပို့ါဝင််သူများျး�အး� ၎င်�်တ့��၏အလ�ပို့အ်း�က့်�ယစ်ီး�မြပို့ုများည်် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�တံစီပ်ို့� ံ(စီးသး�
များပို့ါ) အး�စီး�ွက်တ်စီပ်ို့့�င်�်စော���ွ�ချ့�င်�်ပြီးပို့ီ�အမြချး�တစီပ်ို့့�င်�်တွင် ်၎င်�်တ့��၏က့်�ယပ်ို့့�င််
�ဝအး� က့်�ယစ်ီး�မြပို့ုများည်် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�တံစီပ်ို့�အံး�စော���ွ�ချ့�င်�်ပို့ါ။ ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်၎င်�်တ့��
အး�လ��ံအး� စီက်ဝ့်�င်�်ပို့�ံသဏ္ဍားန်းမ်ျားတတ်ပို့်�ပို့ခ်ျ့�င်�်ပို့ါ။

• သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများှစီတင်၍် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် ၎င်�်တ့��စော���ွ�ထး�စောသးပို့�မံျားျး�

၁၇



က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ များ့တ�်က်ခ်ျ့�င််�ပို့ါ။ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စော���ွ�ထး�စောသးပို့�မံျားျး�အး��က်များ�်မြပို့င််
တွင်ခ်ျျထး�လ့�က်ပ်ို့ါ။

• အလ�ပို့ ်(သ့��) က့်�ယပ်ို့့�င်�်ဝတူည်ီသည်် ်သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�၏ ရှု�ပို့ပ်ို့�နံှှင််် အမြချး�
တစီဦ်း�၏ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ့်��က်ပ်ို့ါ။

• ထ့�သ့��လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုက့်�သင်တ်န်း�်သး�အး�လ��ံ၏ရှု�ပို့ပ်ို့�မံျားျး��က်စ်ီပို့သ်ွး�သည််
အထ့အချျင်�်ချျင်�်များ့တ်�က်၍် လ�ပို့စ်ော�းင်ပ်ို့ါ။

• လ့များ/်များလ့များ ်ချန်း််များှန်း်�သည်် ်က်စီး�န်းည်�် (Call my Bluff)
• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စီး�ွက်တ်စီ်ချ�စောပို့်တွင် ်၎င်�်တ့��က့်�ယစ်ော��က့်�ယတ်းအချျက် ်

(၃) ချ�စော��ချ့�င်�်ပို့ါ။
• တစီခ်ျျက််က့်�အများှန်း်စော��ချ့�င်�်ပို့ါ။
• နှှစီ်ချျက်က့််�အများှး�စော��ချ့�င်�်ပို့ါ။

• သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် ၎င်�်တ့��စော��ထး�စောသးအချျက်မ်ျားျး�အး�အသထံွက်�်တမ်ြပို့
ပြီးပို့ီ� အမြချး�သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အချျက် ်(၃) ချျက်အ်န်းက်် များှန်း်သည်််အချျက််အး�
ချန်း််များှန်း်�ချ့�င််�ပို့ါ။

၁၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�၏ အချျက် ်(၃) ချျက်မ်ြ�င်် ်စီတင်သ်င်််ပို့ါသည်။် မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်ပို့�ံ
များှန်း်များဟု�တ်စောသး (သ့��) စောပို့ျး�့်င်စ်ီ�းစောက်းင်�်စောသးအချျက်မ်ျားျး�အး�စော�ွ�ချျယပ်ို့ါ။

• ဤလ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုသည် ်သင်တ်န်း�်သး�များျး�အး�စောပို့ျး�့်င်စ်ောစီပြီးပို့ီ�၊ အတူ�ယစ်ောများး
မြချင်�်မြ�င်် ်စီ့တသ်က်စ်ောတးင်််သက်သ်းမြ�စီစ်ောစီပို့ါများည်။်

• က်နှား�က်ွန်း�်တွင် ်ယူသွး�များည်် ် ပို့စီစည်�်စော�ွ�ချ့�င်�်စောသးက်စီး�န်းည်�်(Desert Island 
Items)

• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�က်နှား�က်ွန်း�်တစီက််ွန်း�်တွင် ်တစီစ်ောယးက်တ်ည်�် (၃) လ
စောန်း�န်း် စော�ွ�ချျယခ်ျ�ံစော�က်းင်�်စောမြပို့းပို့ါ။

• အ�့�ပို့ါသင်တ်န်း်�သး�အး�ဇူး့များခ်ျပံို့စီစည်�်တစီခ်ျ� (ချျစီ်ချင်သ်ူများျး�၏ဓိးတပ်ို့�တံစီပ်ို့� ံ
(သ့��) စောန်း်စီဉ်သ်��ံပို့စီစည်�်တစီခ်ျ�များဟု�တ်စောသး) ယူစော�းင်ခ်ျွင်််မြပို့ုစော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့ပို့ါ။
ပို့ါဝင််သူများျး�များှ ၎င်�်တ့��အစောမြ�များျး�က့်�စော�ွ�ချျယ�်န်း် အချျန့်း်အန်းည််�င်ယစ်ောပို့�ပို့ါ။

• သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများှ ၎င်�်၏တန်း�့်��ကြီးက်ီ�ပို့စီစည်�်များှးများည်သ်ည််မြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် ထ့�
ပို့စီစည်�်က့်� စော�ွ�ချျယ�်မြချင်�်အစော�က်းင်�်�င်�်တ့��က့်��ှင်�်မြပို့စောပို့��များည်။် ထ့��စောန်းးက် ်အ�ွ��
ဝင်မ်ျားျး�သည် ်၎င်�်တ့��စော�ွ�ချျယမ်ျားည််် ပို့စီစည်�်များျး�နှှင်် ်စော�ွ�ချျယ�်မြချင်�်အစော�က်းင်�်�င်�်
များျး�က့်�အလှည််က််ျ �ှင်�်မြပို့�ပို့ါများည်။်

၂။ မော်�်�ဂျူး�း� ၂ နှှင့််� �ိတွ��ကု�မော်���ါ

တင်�်က်မ်ြပို့သများု၏ စီတင်�်လ့�က်တ်ွင် ် စောများးဂ်္ဂျ�� (သ့��) သင်တ်န်း်�နှှင်််ပို့တသ်က်သ်ည််် 
အက်ျဉ်�်ချျု�ံနှှင််် သင်တ်န်း်�အစီီအစီဉ််အး�များည်က််�သ့်��စော���ွ�ထး�သည်က့််�သင်တ်န်း်�သး�များျး�
အး��ှင်�်လင်�်ပို့ါ။ လက်စ်ီွ�စီးစောစီးင်မ်ျားျး�မြ�န်း််စောဝစောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့ပြီးပို့ီ�၊ သင်တ်န်း်�အစီ
အ���ံလ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုတ့�င််�တွင် ်အ�ွ��လ့�က်ပ်ို့ူ�စောပို့ါင်�်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်သည် ်ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းသ်မြ�င်် ်
အ�့�ပို့ါလက််စီွ�စီးစောစီးင်အ်း� တစီဦ်း�မြချင်�် သီ�မြချး��တရ်ှုုမြချင်�်များှ စော�ှးင်က််ျဉ်�်န်းတ့်��က့်�စောမြပို့း�က်း�
ပို့ါ။

၃။ မော်�ာ်��ှန်��ခို�ကု���်�နှှင့်�် စ်ို��ိ���ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ သင်တ်န်း်�အစောပို့်စီ့���့များမ်ျားုများျး� (ဥပို့များးသင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ် ၎င်�်
တ့��၏က့်�ယစ်ော�� က့်�ယတ်း အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စောများ�မြများန်း�်ချံ��န်း ်စော�က်းက်�်ွ�ံနှ့�င်�်က်သမြ�င််)် အး�
သ့�ှ့မြချင်�်မြ�င်် ် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျများုန်းည်�်စီန်းစီမ်ျားျး�က့်� လ့�အပို့သ်လ့�စီီများစံော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်�်န်း်အတွက် ်
န်းည်�်မြပို့များျး�သည် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�  ၏ စောများှးမ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ျားျး�အး�သ့�ှ့�န်း ်အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�သ့များစ်ောများွ�စီွးမြ�င်် ် များည်သ်ူ်အစော�က်းင်�်စောမြပို့း�့�စောန်းစော�က်းင်�်များသ့စောအးင် ်
များှတခ်ျျက််စောပို့� စောမြပို့း�့�မြချင််�မြ�င်် ် အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�များှစောဝမြချင်�်သည် ် လ�ံခြုံချုံများု�ှ့သည်ဟ်ု�
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ချစံီး��စောစီများည်မ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။် သင်တ်န်း်�များစီများီလ့�အပို့ခ်ျျက််စီစီတ်များ်�
စောက်းက်ယ်ူမြချင်�်မြ�င်် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�အး� သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�က်
သ့�ှ့နှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��၏စောများှးမ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ျားျး�အး� သင်တ်န်း်�ချျန့်း်အတွင်�်  စော�ွ�စောနှွ�စောမြ��ှင်�်စောပို့�နှ့�င််
ပို့ါသည်။်

၁၉



အမြချး�န်းည််�လများ�်များှးသင်တ်န်း်�စီတင်�်ွင်််လှစီခ်ျျန့်း်တွင် ် လူတ့�င််�ပို့ါဝင်န်ှ့�င်စ်ောသးန်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်
စောအးက်ပ်ို့ါအတ့�င်�် စောမြ��ှင်�်နှ့�င်သ်ည်-်

စောများှးလ်င်််ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် စီ့���့များမ်ျားုများျး�
• အချန်း်�စော�ှ��ှ့ flip chart ၏ အလယတ်ည်််တည်််တွင် ်စောေါင််လ့�က်မ်ျားျဉ်�်တစီစ်ော�က်းင်�်�ွ�

ပို့ါ။
• များျဉ်�်၏တစီ�်က်အ်စောပို့်���ံတွင် ်စောများှးလ်င်််ချျက်မ်ျားျး�ဟု�စော��ပြီးပို့ီ�အမြချး�တစီ�်က်တ်ွင် ်

စီ့���့များမ်ျားုများျး� ဟု�စော��ပို့ါ။
• flip chart စောပို့်တွင်က််ပို့န်ှ့�င််�န်း်အတွက် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�ပို့့��စီက်တအ်�ွယစ်ီက်�ူ 

(သ့��) အစောန်းးက်�်က်တ်ွင် ်စောက်းပ်ို့ါသည််် များှတ်စီ�စော��များှတသ်ည််် စီက်�ူများျး�မြ�န်း််စောဝစောပို့�ပို့ါ။
• သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�စီီအး�စီက်�ူ၄�ွက်မ်ျားှ၆ �ွက်အ်ထ့များျး�စောပို့�ထး�ပြီးပို့ီ� များတူည်ီစောသး 

အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး�အး�အ�့�ပို့ါစီက်�ူများျး�တွင် ်စော��ချ့�င်�်ပို့ါ။
• စောများှးလ်င်််ချျက်မ်ျားျး�စောချါင်�်စီဉ်အ်တွက် ်ဤသင်တ်န်း်�များှများည်သ်ည်တ့်�� စောများှးလ်င်််သည် ်

(ဥပို့များးအစော�က်းင်�်အ�းတစီခ်ျ�က့်�အစောသ�စီ့တက့််�သ့�ှ့�န်း ်(သ့��) က်ွများ�်က်ျင််
တတစ်ောမြများးက်�်န်း်) က့်�စော��ချ့�င်�်ပို့ါ။

• စီ့���့များမ်ျားုများျး�အတွက် ်သင်တ်န်း်�တွင် ်ပို့့��ချျစောသးအစော�က်းင်�်အ�းများျး� (သ့��) န်းည်�်လများ�်တ့��
စော�က်းင်် ်(ဥပို့များးသရှု�ပို့မ်ြပို့ချ့�င်�်စောစီများုများျး�နှှင်် ်သင်�်က်း�များုအသစီမ်ျားျး�) သင်တ်န်း်�သး�များျး� 
စီ့���့များ�်သည် ်များျး�က့်�စော��ပို့ါ။

• များည်သ်ည်််များှတ်စီ�က့်�များည်သ်ူက်စော��သည်ဟ်ု�အမြချး�သူများျး�များသ့�ှ့နှ့�င်�်န်း် စော�းင်�်ွက်ပ်ြီးပို့ီ�
သင်တ်န်း်�သး�များျး� အး� ၎င်�်တ့��စောတွ�ထင်သ်များှက့်�ချျစော���န်း ်တ့�က်တ်ွန်း�်ပို့ါ။

• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�လ��ံသည် ်၎င်�်တ့��၏များှတစ်ီ�စီက်�ူများျး�အး� flip chart စောပို့်
တွင် ်က်ပို့ပ်ြီးပို့ီ�သည််အ်ချါတွင်် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်ပြီးင့်များသ်က်စ်ီွး�တရ်ှုုပြီးပို့ီ�လူန်းည်�်စီ�တွင် ်
သင််�က်း�န်းည်�်စီန်းစီ ်နှှင်််ပို့တသ်က်၍် စီ့���့များမ်ျားုများျး��ှ့စောန်းသလး�စီသမြ�င်် ်စောယ�ူယျ
တူည်ီစောန်းစောသးအစော�က်းင်�်အ�းများျး� က့်�အ�ပို့စ်ီ��ွ��နှ့�င်သ်လး��က်ည််ပ်ို့ါ။

• သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်စောများှးလ်င်််ချျက်မ်ျားျး�နှှင်််စီ့���့များမ်ျားုများျး�အစောပို့် အစောမြချချ၍ံ သင်််စောတး်
သလ့� စီီများလံ�ပို့စ်ော�းင်�်များည်။်

၄။ လူု�ခြုံခို�� �ုအကု်အကုွယ်�မော်��ခြားခိုင့်��
လူတစီဦ်း�နှှင်််တစီဦ်း�သည်�်များချနံှ့�င််စောအးင် ်စောပို့ါက််က်ွ�စောစီတတစ်ောသးအချျက်မ်ျားျး�များတူည်ီ�က်သမြ�င်် ်
သင်တ်န်း်�၏ ပို့ထများ��ံ�အချျန့်း်တ့�င််�တွင် ်သင်တ်န်း်�က်းလအတွင်�် စီ့တမ်ျားသက်သ်းချစံီး��ပို့ါက် 
သင်တ်န်း်�ချန်း�်များအမြပို့င်သ့်�� စောချတူထွက်စ်ောန်းမြချင်�်အး�န်းး�လည်လ်က်ခ်ျစံော�က်းင်�်သင်တ်န်း်�သး�များျး�
အး�အသ့စောပို့� စောမြပို့း�က်း�မြချင်�် အစီီအစီဉ်် ပို့ါဝင်သ်င်််သည်။် ထ့��မြပို့င် ်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူထမံျားှ လ့�အပို့်
ပို့ါက်အက်ူအည်ီ �ယူနှ့�င်စ်ော�က်းင်�်အသ့စောပို့��ပို့ါများည်။် သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�ချျင်�်စီီအစောန်းမြ�င်် ်
များည်သ်ည်််အစော�က်းင်�်အ�းသည် ် စီ့တ်စောပို့ါက််က်ွ�စောစီတတစ်ော�က်းင်�် သင်တ်န်း်�များစီများှီကြီးက့်ုတင်သ့်�ှ့
ထး�ပြီးပို့ီ�လ့�အပို့ပ်ို့ါက်များည်သ့်��ဝန်း်စော�းင်မ်ျားု�ယူနှ့�င်စ်ော�က်းင်�်သ့�ှ့ထး�သင််သ်ည်။် ဥပို့များးအသ��ံမြပို့ု
နှ့�င်မ်ျားည်််စောေသတွင်�်တ့�င်ပ်ို့င်စ်ော�ွ�စောနှွ�စော��ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�သ့��ညွှှန်း�်�့�စောပို့�နှ့�င်သ်ည်။်

၂၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၅။ အကုူလူု��င့်န်��စ်ဉ်း���်�
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် စောအးက််ပို့ါတ့��က်�သ့်��စောသးအစောမြချချလံ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�မြ�ည််တ်င်�်နှ့�င်�်န်း် 
လ့�အပို့သ်ည််် က့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�က့်�လည်�်တးဝန်းယ်ူစောပို့��များည်။်

• စော��က်င်�်များုနှှင််လ်�ခံြုံချုံစီ့တခ်ျျ�များု-ဥပို့များးအစော��စောပို့်ထွက်စ်ောပို့ါက်န်ှှင််် အနှာ�းယ်�ှ့စော�က်းင်�်
အချျက်�စောပို့�သံ က်ြား�ပို့ါက်များည်�က်�်သ့��ပို့ြုလ�ပို့�များလ�

• သန်း််စီင်ခ်ျန်း�်နှှင််် စော�ချျ ့ု�ချန်း်�များျး�၏ တည်စ်ောန်း�း
• စောန်း်လည်စ်ီးစီး�ချျန့်း်နှှင််် အမြချး��က်န်ှွယသ်ည််် အစောသ�စီ့တအ်ချျက်မ်ျားျး�

၆။ အမော်ခြားခိုခို�စ်ည်း����ဉ်း����်�
သင်တ်န်း်�အး�လ��ံ၏အစီတွင် ် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�နှှင််အ်တူ သင်တ်န်း�်
အစောမြချချစံီည်�်များျဉ််�များျး� စော���ွ�မြချင်�်မြ�င်် ် အး�လ�ံ�သစော�းတူည်ီသည်် ်န်းည်�်လများ�်များျး���ှ့ပို့ါများည်။် 
ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ် အနှုတ်လက်ခဏားစော�းင်မ်ျားည််် အစောမြပို့းင်�်အလ�များျး�အး�စောလျးခ်ျျစောပို့�နှ့�င််
ပြီးပို့ီ� သင်တ်န်း်�ချျန့်း်အတွင်�်များ့��့�င်�်��န်း�်အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်က်�သ့်��စောသးများစောက်းင်�်သည်် ်အစောလအ်ထများျး� 
လည်�်ထ့န်း�်သ့များ�် နှ့�င််များည်မ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။်

အစောမြချချစံီည်�်များျဉ််�များျး�အး�သင်တ်န်း်�ချန်း�်များစော�ှ��ှ့စီး�ွက်�်ှည်က်ြီးက်ီ�စောပို့်တွင် ် စော��သး�ထး�ပြီးပို့ီ� 
သင်တ်န်း်�သး�များျး� များှလည်�်ပို့ါဝင်သ်င်််သည်််အချျက်မ်ျားျး�အကြံက်ဉံားဏာ်စောပို့�နှ့�င်�်န်း် စောများ�မြများန်း�်�များည််
မြ�စီပ်ို့ါသည်။် အစောမြချချစံီည်�်များျဉ််�များျး�  တွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့�� ပို့ါဝင််နှ့�င်ပ်ို့ါသည်-်

• များ့��့�င်�်��န်း်�များျး�အး�သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ အ့တထ်�တွင် ်န်းး�ချျန့်း်အထ့သ့များ်��ည််�ထး�
�များည်။်

• များ့များ့တ့��အ�ွ��အတွင်�်တစီဦ်း�ဦး�များှ စော�ွ�စောနှွ�စောန်းစီဉ် ်စော��များှစီက်း�အပြီးပို့့ုင်မ်ျားစောမြပို့း�ပို့ါ။
• များတူည်ီစောသးအမြများင်အ်း�စောလ�စီး�ပို့ါ။
• သင်တ်န်း်�ချန်း�်များအတွင်�်စောမြပို့း�့�စော�ွ�စောနှွ�များုများျး�အး�မြပို့င်ပ်ို့သ့��များစောပို့ါက်�်က်း�ပို့ါစောစီနှှင််။်
• သင်တ်န်း်�န်းး�ချျန့်း်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သင်တ်န်း်�ချန်း�်များအတွင်�်သ့�� လူတ့�င်�်အချျန့်း်များီမြပို့န်းလ်ည် ်ဝင််

စော�းက်သ်င်််ပို့ါသည်။်

၂၁



၇။ မော်��ခိုွန်��ဥယ်�်ဉ်း�နှှင့်�် �င့်��ခြား�စ်�စ််��ကု�နှှ်
စီး�ွက််�ှည််ကြီးက်ီ�နှှစီ်ချ�အး�သင််တန်း်�ချန်း�်များအတွင်�်န်းံ�ံတွင််က်ပို့်ထး�ပြီးပို့ီ�တစီ်ချ�တွင််စောများ�ချွန်း�်များျး�
ဟု�စော��ထး�ပြီးပို့ီ�က်ျန်းတ်စီ်ချ�တွင် ်�င်�်မြများစီမ်ျားျး�ဟု�စော��ပို့ါ။

• စောများ�ချွန်း�်များျး� - သင်တ်န်း်�ချျန့်း်အတွင်�်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်မြပို့န်းလ်ည်စ်ောမြ��က်း�မြချင်�်များ�ှ့
ဟု�ချစံီး��စောသးများည်သ်ည်််စောများ�ချွန်း�် များျး�က့်�များ�့�သင်တ်န်း်�သး�များျး�များှ တ့တတ်�့တ်
လးစော�းက်စ်ော��သး�နှ့�င်သ်ည်။် သ့��များဟု�တ ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� မြပို့န်းလ်ည်စ်ောမြ��က်း�
မြချင်�်များမြပို့ုဟု�ထင်သ်ည််် စောများ�ချွန်း်�အး�သင်တ်န်း�်ပို့့��ချျသူက် စော��နှ့�င်သ်ည်။် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျ
သူသည် ်စောများ�ချွန်း�်များျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်�်တရ်ှုုပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်အမြချး�သင်််စောတးသ်ည်််အချျန့်းတ်ွင် ်
အ�့�ပို့ါစောများ�ချွန်း�်များျး�က့်�စောမြ��က်း�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

• �င်�်မြများစီမ်ျားျး�- သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူနှှင်် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်သင်တ်န်း်�က်းလ
တွင် ်အသ�ံ�ဝင်မ်ျားည််် အ�င်�်အမြများစီမ်ျားျး�အး� (စီးအ�ပို့မ်ျားျး�၊ ဝက်�်�့်�ေ်များျး�စီသမြ�င််)် 
စောတွ�စောတးပြီးပို့ီ�၊ သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အတွက် ်အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်မ်ျားည်််
�င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်� အ�့�ပို့ါ�င်�်မြများစီစ်ီး�ွက်တ်ွင် ်စော��ထး�နှ့�င်သ်ည်။် 

မော်န့်စ်ဉ်း�လူု��င့်န်��မော်�်င့်�တွ်��်�
န်�န်ကု��ိုင့်��ခြုံခို�� င့်ု�သူု��သူ��ခြားခိုင့်��

သင်တ်န်း်�၏န်းနံ်းက်ပ်ို့့�င်�်အချျန့်း်အး�ယများန်းစ်ောန်း်များှပို့့��ချျချ�စ်ောသးသင်ခ်ျန်း�်စီးများျး�ထ�များှ အဓိ့က်က်ျစောသး
အချျက်မ်ျားျး�အး� မြပို့န်းလ်ည်ခ်ြုံချုံင်� ံ သ��ံသပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ် စီတင်သ်င်််ပို့ါသည်။် ဤအစီီအစီဉ််အး� 
၁၅ များ့န်းစီ်ထက်မ်ျားပို့့�များ့�သည်် ် စောပို့ျး�့်င်�်ွယစ်ောက်းင်�်စောသးအစီီအစီဉ်မ်ြ�င်် ် စော�းင်�်ွက်သ်င်််ပို့ါသည်။် 
အ�့�ပို့ါအစီီအစီဉ််များျး�တွင််

• အ�ွ��လ့�က်ဉ်ားဏာစ်ီများ�်
• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အချျင်�်ချျင်�်စော�းလ��ံပို့စီစ်ောပို့ါက်စ်ောသးက်စီး�န်းည်�်မြ�င်် ်ယများန်းစ်ောန်း်က်

စောများ�ချွန်း�်များျး� က့်�စောများ�မြများန်း�်မြချင်�်နှှင််် စောမြ��က်း�မြချင်�်
• စီက်�ူအပို့့�င်�်စောပို့်တွင် ်စော��သး�ထး�စောသးကြီးက့်ုတင်စ်ီီစီဉ််ထး�သည််စ်ောများ�ချွန်း်�များျး�အး� 

ဦး�ထ�ပို့တ်စီခ်ျ� အတွင််�ထည််ပ်ြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�သး�များျး�များှ အလှည််က််ျနှုက်၍် က်ျ�းစောများ�ချွန်း�်
က့်�စောမြ��က်း�မြချင်�်

စီီစီဉ်သ်ူသည် ် ခြုံချုံင်�သံ�ံ�သပို့မ်ြချင်�်အပို့့�င်�်တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�အး�လ��ံ (အများျ ့ု�သး�၊အများျ ့ု�သများီ�) 
ပို့ါဝင်စ်ောစီသင််ပ်ို့ါသည်။်

မော်န့်လူည်း�စ််ပြီး�ီ�မော်န််ကု�တွကု�ကြွကုမော်အ်င့်�လူု�့မော်�်��ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ စီွများ်�အင်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့ူ�စောပို့ါင်�်ပို့ါဝင်မ်ျားုတ့��သည် ်စောန်း်လည်စ်ီးစီး�သ��ံပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်
ယ�တစ်ောလျးသ်ွး�ပို့ါသည်။် သ့��ပို့ါ၍ စောန်း်လည်ပ်ို့့�င်�်အချျန့်း်တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ယက််းယ 
လုပို့�်ှး�များုများျး�မြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င််များည််် စောပို့ျး�့်င်စ်ီ�းအစီီအစီဉ််မြ�င်် ်စီတင်�်န်း်အကြံက်မံြပို့ုပို့ါသည်။် ထ့�က်�သ့်��
စောသး အစီီအစီဉ််များျး�အး�အင်တ်းန်းက််စောပို့်တွင် ် များျး�စီွးစောတွ��ှ့နှ့�င်သ်လ့� သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူင်ယ်
စီဉ်�်ဝက် က်စီး�ချ�စ်ောသးက်စီး�န်းည်�်များျး�က့်�သစီလ်ွင်စ်ီွးမြပို့န်းလ်ည်တ်ီထွင်၍်လည်�်က်စီး�နှ့�င််

၂၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ပို့ါသည်။်အဓိ့က်�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး သင်တ်န်း်�သး�များျး�ထ့�င်င့််�က်မ်ျားစောန်း��လုပို့်�ှး�များု�ှ့စောစီ�န်းမ်ြ�စီ်
သည်။် သ့���းတွင် ် ထ့�က်�သ့်��က်စီး�မြချင်�်သည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�် (သ့��) စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င််�း များသက်မ်ျားသးမြ�စီစ်ောစီနှ့�င်သ်လး�စောများ�မြများန်း�်�န်းမ်ျားစောများပ်ို့ါနှှင်််။

မော်န့်စ်ဉ်း�ခြုံခို�� င့်ု�သူု��သူ��ခြားခိုင့်�� (ပြီး�ီ��ု��ခို�နိ်�)

စောန်း်စီဉ််သင်တ်န်း်�ပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်များျး�တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောများ�ချွန်း�်များျး�စောများ�မြများန်း�်ချွင်််စောပို့�
�န်း်နှှင််် မြပို့န်းလ်ည် ် စော�ွ�စောနှွ��န်း် ၁၅ များ့န်းစီခ်ျန်း််အချျန့်းစ်ောပို့�ပို့ါ။ မြပို့န်းလ်ည်စ်ော�ွ�စောနှွ�ချျက်မ်ျားျး�သည် ်
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူ အး�စောန်းးက်တ်စီ်စောန်း်တွင် ်များည်က််�သ့်�� ပို့့��ချျစောပို့��များည် ်က့်�အသ့စောပို့�နှ့�င်လ့်များ််များည်။်
ဤက်�သ့်��စောသးန်းည်�်လများ�်နှှင််် တူည်ီစောသးန်းည်�်လများ�်တစီခ်ျ�များှးအထက်တ်ွင်စ်ော�းမ်ြပို့ထး�ပြီးပို့ီ�မြ�စီ်
သည််် “စောများှးလ်င်််ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် စီ့���့များမ်ျားုများျး�” န်းည်�်လများ�်မြ�စီပ်ို့ါသည်။် သ့���းတွင် ်“စောများှးလ်င်််ချျက််
များျး�နှှင်် ်စီ့���့များမ်ျားုများျး�” ဟု�စောချါင်�်စီဉ်တ်ပို့မ်ျားည်််အစီး�“�းစောတွအ�င်စ်ောမြပို့ချ�သ်လ�”နှှင်် ်“တက်ယလ့်��
ေီလ့��့��င် ် ပို့့�စောက်းင်�်များယ”် (သင်တ်န်း်�သး�က်စီီစီဉ်မ်ျားယ�့်��င် ် �ယလ့်�အစောမြပို့းင်�်အလ�လ�ပို့်
များလ�) အစီ�ှ့သည််် စောချါင်�်စီဉ်တ့်��က့်�သ��ံ�က်ည််သ်င်််ပို့ါသည်။်FLIP CHARTစောပို့်တွင် ် ချျစော��စောန်းစီဉ် ်
များည်သ်ူများှများမြများင်�်စောစီ�န်း ်FLIP CHARTများျး�အး�န်း�ံ�ံက်သ့်��များျက်န်ှှးများူထး�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

၂၃



�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� 
လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံစောသးထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�၊ အမြချး�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ူများျး�က့်�စီ�စံီများ�် စီစီစ်ော�� 
�းတွင် ် က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ု စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��များုတ့�� စော�းင်�်ွက်�်န်း်အတွက် ် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��
စော�းင််�ွက်စ်ောန်းသည််် အ�း�ှ့များျး�နှှင်် ်အ�ွ��များျး�၏ စီွများ�်�ည်က့််�မြများိင််တ်င်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
၁။ ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းး�န်းလ်ွယက််ူသူများျး�အး�လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူများျး�၊ လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုများျး�နှှင်် ်
အမြချး�မြပို့စီမ်ျားု များျး�တွင် ်ပို့ါဝင်သ်ည််် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးလွယသ်ူများျး�က့်�သတမ်ျားှတ်�န်း်
၂။ လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�နှှင်် ်အမြချး�မြပို့စီမ်ျားုတ့��များှ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�က့်� ညွှှန်း်မြပို့သည်် ်အညွှှန်း�်
က့်န်း�်များျး�က့်�သတမ်ျားှတ်�န်း်
၃။ လူက်�န်းက််ူ�များုမြပို့စီမ်ျားုစောန်း�းက့်�စီီများခံျန်း််ချွ�များု�့�င်�်းစီွများ�်�ည်မ်ြများိင််တ်င်�်န်း်
၄။ များ့တ�်က်အ်�ွ��အစီည်�်များျး�နှှင်် ်ပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်မ်ျားုတန်း�့်��က့်�သ့န်းး�လည်�်န်း်
၅။ လူက်�န်းက််ူ�ချ�ံသူများျး�နှှင်် ်အမြချး�မြပို့စီမ်ျားုတ့��များှ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး� မြ�စီန်ှ့�င်သ်ူတ့��နှှင််် 
အလ�ပို့လ်�ပို့�်းတွင် ်ကြံက်ုံစောတွ�နှ့�င်သ်ည််် အနှာ�းယက့််�စီစီစ်ော���န်း်
၆။ ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူအး�ဗဟု့�မြပို့ုသည်် ်န်းည်�်လများ�်မြ�င််လ်�ပို့်စော�းင်�်န်း် စီွများ�်�ည်မ်ြများိင််တ်င်�်န်း်
၇။ က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ုစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်် ်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�စော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်�်န်း် 
များ့များ့က့်�ယက့််� ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည််စော�းက်�်န်း်

မော်�်�ဂျူး���
အကု�ဉ်း��ခို����

©️ UN Women/UNODC/ Ploy Phutpheng
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�
ဤစောများးဂ်္ဂျ��၏ အဓိ့က်�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး

• လ�ပို့်င်န်း�်အ�ွ��များျး��ှင်သ်န်းက််ျန်း�်စီသ်ူ/ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�  နှှင်် ်�က်�်လံ�ပို့က့််�င်ပ်ို့�ံ
နှှင်််

• တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�လူတစီဦ်း�ချျင်�်အမြပို့င် ်အ�ွ��လ့�က် ်လ�ပို့င််န်း�်
စော�းင်�်ွက်ပ်ို့�ံ

နှှစီမ်ျားျ ့ု�စီလ��ံတွင် ် က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�သည်် ် စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�က့်�အစီပို့ျ ့ု�စောပို့��န်း ် မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

များည်သ့်��စောသးအသွင်စ်ောမြပို့းင်�်လ�များုများျ ့ု�အတွက်မ်ျား�့� အချျန့်း်နှှင််် များ��တမ်ျားန်းစီ် လ�ပို့်က့်�င်မ်ျားုများျး�လ့�အပို့်
ပို့ါသည်။် ယချ�လ့�ချျင်သ်ည််် �လေက့််�သင်တ်န်း်�အစီီအစီဉ် ်၄ �က်၊် ၅ �က်အ်တွင်�်အမြပို့ည််အ်စီ��ံ�ှ့
နှ့�င််�န်း် စောများှးမ်ျားှန်း်�ပို့ါက်စောလး�ကြီးက်ီ�လွန်း�်�းစော�းက်ပ်ို့ါလ့များ််များည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် ဤစောလက််ျင််စ်ော��
သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�သည် ် စောမြပို့းင်�်လ�များုက့်�အစီပို့ျ ့ု�စောပို့��န်းန်ှှင််် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောအးက်ပ်ို့ါ
တ့��က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င််�န်း် စောထးက်ပ်ို့ံ် အး�စောပို့��များည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည် ်-

• က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�သည်် ်စောမြပို့းင်�်လ�များုက့်�လ့�အပို့သ်ည်ဟ်ု�အသ့အများှတမ်ြပို့ု�န်း်
• သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အစောမြပို့းင်�်အလ�အတွက် ်ကြီးက့်ု�စီး�လ့�စီ့တ ်တ့��ပို့ွး�စောစီ�န်း ်

�ည်�်ွယပ်ြီးပို့ီ� ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�အစောပို့် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ်တ့��မြများိင််�်န်း်
• များ့များ့က့်�ယက့််�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့မ်ျားုက့်�အး�စောပို့��န်း်
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အ�က်း��လှယန်ှ့�င်သ်ည်််၊ အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်သ်ည််် အသ့ပို့ည်း၊ စီွများ�်

�ည်န်ှှင််် န်းည်�်စီန်းစီမ်ျားျး�တ့��မြများိင််�်န်း်။

သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ် စောအးက်ပ်ို့ါတ့��နှှင်််ပို့တသ်က်သ်ည််် အစောမြချချသံစော�းက့်�န်းး�လည်�်န်း် 
အစော��ကြီးက်ီ�သည်။်

• က်ျး�/များစော���း
• က်ျး�/များစီနံှုန်း်�များျး�နှှင်် ်အစောမြချအစောန်းများျး�
• အများျ ့ု�သး� (အစော�/သး�) ဦး�စီး�စောပို့�လူ်အ�ွ��အစီည်�်
• က်ျး�/များအစောမြချမြပို့ုချွ�မြချး��က်�်မံျားု

စောများးဂ်္ဂျ�� ၁ - “ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�နှှင်် ် န်းယတ်ွင် ် က်ွင်�်�င်�်စော�းင်�်ွက်စ်ောန်းသည််် အ�း�ှ့
များျး�အတွက် ်က်ျး�/များစော���းန်းး�လည်သ့်မြများင်မ်ျားု�့�င်�်းသင်ရ်ှု့��” သ့��များဟု�တ ်“က်�လသများဂ္ဂဂဝန်းထ်များ�်
များျး�အတွက် ် က်ျး�/များတန်း�်တူည်ီများှများ့တ�်က်”်7 အွန်းလ့်�င်�်သင်တ်န်း်�က့်�ဤသင်တ်န်း်�များစီတင်မ်ျားီ
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် တက်စ်ော�းက်ထ်း�ပြီးပို့ီ�မြ�စီသ်င်််ပို့ါသည်။်

7   https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11245.
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�ထိ�မော်န့်

များ့တ�်က်မ်ြချင်�် 
(၃၀များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -
လူက်�န်းက််ူ�များု

အစောန်းအထး�တွင် ်က်ျး�/
များစော���းနှှင်် ်များ့တ�်က််

(၈၀ များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ - 
လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်နှှင်််

လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင််�အဓိ့ပို့ာါယ ်
�ွင်််�့�ချျက် ်(၉၀များ့န်းစီ)်

စောန်း်လည််စီး (၆၀ များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၃ -
လူက်�န်းက််ူ�သူ

များု၏အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�
(၉၀များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၄ - 
အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�

သ��ံ၍ လူက်�န်းက််ူ�များုအး�
စော�းထ်�တ်မြချင်�်

(၇၅များ့န်းစီ)်

စောန်း်စီဉ်မ်ြပို့န်းလ်ည််
သ��ံသပို့မ်ြချင်�်
(၁၅များ့န်းစီ)်

ဒုုတွိယ်မော်န့်

များန်းက်ပ်ို့့�င်�် မြပို့န်းလ်ည် ်
သ�ံ�သပို့မ်ြချင်�် (၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁-
လူက်�န်း်က်ူ�သည်််
များုချင်�်များျး��့�င်�်း

သတင််�စောထးက်လ်ှများ်�များု
က်ွပို့က််�မြချင်�် (၁၉၅များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ -
(အ�က်)်

စောန်း်လည််စီး (၆၀ များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၃ -
ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချ�န်း်�

စီစီမ်ြချင်�်
(၆၀များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၄- 
လူက်�န်း်က်ူ�များုမြ�စီပ်ို့ွး��း

စောန်း�းများျး�က့်�က်ွပို့က််�မြချင်�်
(၁၂၀များ့န်းစီ)်

စောန်း်စီဉ််မြပို့န်းလ်ည််
သ�ံ�သပို့မ်ြချင်�်
(၁၅များ့န်းစီ)်

တတ့ယစောန်း်

များန်းက််ပို့့�င်�် မြပို့န်းလ်ည် ်
သ��ံသပို့မ်ြချင်�် (၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -
ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ု
ချျဉ်�်က်ပို့ ်လ�ပို့စ်ော�းင််

�န်းလ့်�အပို့ခ်ျျက် ်
(၉၀ များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ - 
စီ့တ�့်စီီ�များု၊စီ့တ်

ေဏာ�်းနှှင်််မြပို့န်းလ်ည််
တည်စ်ော�းက််မြချင်�်တ့��

က့်� အသ့အများှတမ်ြပို့ုမြချင်�် 
(၉၀များ့န်းစီ)်

စောန်း်လည်စ်ီး (၆၀ များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၃ -
ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ ဗဟု့�မြပို့ု
ချျဉ်�်က်ပို့ ်န်းည်�်အတွက််

စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း 
စော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�်
(အပို့့�င်�်၁) (၉၀များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၄ - 
ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�

မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်
အတွက််စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း 

စော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�်
(အပို့့�င်�်၂) (၉၀ များ့န်းစီ)်

စောန်း်စီဉ်မ်ြပို့န်းလ်ည််
သ��ံသပို့မ်ြချင်�်
(၁၅များ့န်းစီ)်

စ်တွုတွတမော်န့်

များန်းက််ပို့့�င်�် မြပို့န်းလ်ည် ်
သ��ံသပို့မ်ြချင်�် (၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -
အမြချး�ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုစောပို့�
သူများျး�နှှင််�်က််�စံော��

တည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်
(၁၀၅များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၂ - 
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်််

န်းည်�်လများ�်များျး� - 
အးဏားစော�ွ�လျး�များု 

(၇၅များ့န်းစီ)်

စောန်း်လည်စ်ီး (၆၀ များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၃ -
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�် - 

PEACEစောများးေ်ယ ်
(၁၂၀များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၄ - 
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�း
တွင်စ်ောန်း�းယူသရှု�ပို့်

စော�းင်မ်ြချင်�်နှှင််် မြပို့န်းလ်ည််
သ��ံသပို့မ်ြချင်�်
(၉၀များ့န်းစီ)်

�ဉ္စစ�မော်န့်

များန်းက််ပို့့�င်�် မြပို့န်းလ်ည် ်
သ��ံသပို့မ်ြချင်�် (၁၅များ့န်းစီ)်

သင်တ်န်း်�ချျန့်း်၁ -
မြပို့န်းလ်ည် ်သ��ံသပို့ခ်ျျက််
နှှင််် လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက််
(အက်�မြ�တမ်ြချင်�်နှှင််် 
အပို့့တ)် (၁၂၀များ့န်းစီ)်

စောချတူန်းး�ချျန့်း်(၁၅များ့န်းစီ)်

ပို့့တပ်ို့ွ�

စောန်း်လည်စ်ီး (၆၀ များ့န်းစီ)်

၂၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

* င်ါ��က်�်က်းတ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��သင်တ်န်း�်များျး�သည်် အများျး�အး�မြ�င်် ် ပို့့တပ်ို့ွ�ပို့ါ�ှ့
�န်း် လ့�အပို့ပ်ြီးပို့ီ�ထ့�ပို့့တပ်ို့ွ�တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အသ့အများှတမ်ြပို့ုလက်မ်ျားှတမ်ျားျး�
အပို့န်ှှင််�၍သက်�့်�င်သ်ူများျး�များှ အပို့့တအ်များှးစီက်း� စောမြပို့း�က်း�များည်မ်ြ�စီသ်ည်။် စီစောန်း၊ တန်းဂ္ဂဂစောနှွ
ပို့့တ်�က်တ်ွက် ် အ့များ်မြပို့န်း်နှ့�င်�်န်းအ်တွက် ် စောန်း်ချင်�်အများှီပြီးပို့ီ�စီီ�လှင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အတွက် ်
အများျး�အး�မြ�င်် ်အ�င်စ်ောမြပို့စောလ�်ှ့ပို့ါသည်။်

သူင့်�ခိုန်��စ််အကု�ဉ်း��ခို����
စောများးဂ်္ဂျ�� ၂ တွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါသင်တ်န်း်�ချျန့်း်တ့��ပို့ါဝင်သ်ည်။် 
ယင်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တ့��က့်� သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူများှ စော���ွ��များည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

• စီတင်ခ်ျျန့်း်
• စောန်း်စီဉ််မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်
• များန်းက်ပ်ို့့�င်�်မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်

အထက်ပ်ို့ါ “ပို့့��ချျများုလများ�်ညွှှန်း်” အချန်း်�တွင် ်ဤသင်တ်န်း�်ချျန့်း်များျး�အး�စီီစီဉ်�်းတွင် ်အသ��ံဝင််
များည််် �င်�်မြများစီမ်ျားျး�ပို့ါ�ှ့ပို့ါသည်။်

Photo: UNODC/ UN Women
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၂၈

လစ်တွင့်�ခို�နိ်�
ကု�်�၊ �မော်���် 
အဓိိ�ာ်ယ်��ွင့်�်�ိုခြားခိုင့်��

�ထိ�မော်န့်

ဤလက်စ်ီွ�စီးစောစီးင်၏် အစော�ှ�ပို့့�င်�်တွင်စ်ော�းမ်ြပို့ထး�သက်�သ့်��ပို့င် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က်ျး�/များ
စော���း န်းး�လည်မ်ျားုက့်�မြပို့န်းလ်ည်အ်များှတ်��န်းအ်တွက် ် သင်တ်န်း�်စီီစီဉ်သ်ူသည် ် သင်တ်န်း်�သး�
ချျင််�ချင်မ်ျားင်�်င်�်နှှီ�စောအးင် ်လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ည််် လုပို့်�ှး�များုက့်�ထည််သ်ွင်�်ထး�သင််သ်ည်။်

ယင်�်က့်�သင်တ်န်း�်စီီစီဉ်သ်ူများျး�စီ့တက်ြီးက့်ုက်လ်�ပို့်စော�းင်ခ်ျွင်််စောပို့�ပြီးပို့ီ�မြပို့ုများူလုပို့�်ှး�များုတ့��က့်� “ဥပို့စောေစီ့��
များ့��စော��အ�ွ��များျး� နှှင််် စော�ှ�တန်း�်န်းယစ်ောမြများတွင်က််ွင်�်�င်�်စော�းင်�်ွက်စ်ောန်းသည််် အ�း�ှ့များျး�အတွက် ်
က်ျး�/များစော���းန်းး�လည်သ့်မြများင် ်များု၊က်ျး�/များသင်ရ်ှု့��” သ့��များဟု�တ ်အမြချး��င်�်မြများစီမ်ျားျး�များှ ထ�တ်နှ�တ်
ယူသင််သ်ည်။်

သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူသည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ပို့့�စီတးနှှစီခ်ျ� (တစီ�်ွ��စီီက့်�) မြပို့ုလ�ပို့�်န်းစ်ောစီချ့�င်�်
ပြီးပို့ီ�၊ ယင်�်ပို့့�စီတးတ့��က့်�သင်တ်န်း်�က်းလတစီစ်ောလှးက်လ်�ံ�တွင် ်န်း�ံတံွင်က််ပို့လ်ျက်ခ်ျျန်း်ထး�သင်််
သည်။် ပို့့�စီတးတစီခ်ျ�တွင် ် “စောယးက်ျ်း�မြ�စီ�်တယ�့်�တး�းလ�” ဟု�စော��ပြီးပို့ီ�“စောန်းးက်တ်စီခ်ျ�
တွင် ်များ့န်း်�များမြ�စီ�်တယ�့်�တး�းလ�” ဟု�စော��သး�ထး�ပို့ါ။

ထ့�သ့��လ�ပို့စ်ော�းင််�န်း် - 
• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�ချွ�ပို့ါ၊ အ�ွ��တစီ�်ွ��စီီက့်�FLIP CHART ၂ ချျပို့န်ှှင််် 

စော�းပို့င်မ်ျားျး�စောပို့�ပို့ါ။
• ပို့ထများစီး�ွက်တ်ွင် ်“စောယးက်ျ်း�မြ�စီ�်တယ�့်�တး�းလ�” ဟု�စော��ချ့�င်�်ပို့ါ
• သင်တ်န်း်�စီီစီဉ််သူသည် ်စောအးက်ပ်ို့ါစောများ�ချွန်း်�များျး�က့်�စောချ်စောပို့�သင််သ်ည်။် အ�ွ��တစီခ်ျ�စီီ

အတွက် ်စီး�ွက်စ်ောပို့်တွင် ်၎င်�်တ့��ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�ချျစော���န်း ်များ့န်းစီအ်န်းည််�င်ယစ်ီီစောပို့�
ပို့ါ။ အ�ွ��များျး�က့်�စီးမြ�င်် ်စော��သး�မြချင်�် (သ့��) ပို့��ံွ�မြချင်�်စီသမြ�င်် ်၎င်�်တ့���နှဒ�ှ့သည်််
အတ့�င်�်လွတလ်ပို့စ်ီွးလ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် တ့�က်တ်ွန်း�်ပို့ါ။

• သင််တ့��၏ လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ်များည်သ်ည်််ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အက်ျင််စ်ီး�့တမူျားျး� က့်�
စောယးက်ျး်�တစီစ်ောယးက်၏် တန်း�့်��အမြ�စီ ်သတ်များှတသ်န်းည််�။

• သင်််တ့��၏လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ်စောယးက်ျး်�တစီစ်ောယးက်အ်စောပို့် များည်သ့်��စောများှးလ်င်််ချျက် ်
များျး�ထး�သန်းည်�်။

• သင်််တ့��၏ လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ်စောယးက်ျး်�တစီစ်ောယးက်အ်စောပို့်  များည်သ်ည်််အ�းများျး� 
များလ�ပို့စ်ောစီချျင််�က်သလ�။



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂၉

• ထ့��စောန်းးက် ်“များ့န်း်�များမြ�စီ�်တယ�့်�တး�းလ�” စောများ�ချွန်း�်များျး�နှှင်် ်လုပို့်�ှး�များုများျး�က့်�ထပို့မ်ျားံ
စော�းင်�်ွက်ပ်ို့ါ။

• အ�ွ��များျး�က်စော��ထး�ချျက်တ့်��က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ပ်ြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�ချန်း�်များန်း�ံတံွင် ်ပို့့�စီတး
များျး�က့်�ပို့င်အ်ပို့မ်ျားျး�မြ�င်် ်က်ပို့ထ်း�ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်သင်တ်န်း်�က်းလ တစီပ်ို့တလ်��ံ ယင်�်
အချျက် ်တ့��က့်�အသ��ံမြပို့ုပို့ါ။

• သင်တ်န်း်�သး�များျး� လ့င်န်ှှင်််က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များုအ�က်း�က်ွးမြချး�ချျက်က့််�စောသချျးန်းး�လည််
စောစီ�န်း်လ�ပို့်စော�းင်ပ်ို့ါ။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�က်းလတစီစ်ောလှးက်ဤ်သ့��များှတစ်ီ�များျး�မြပို့ုစီ�ထး�မြချင်�်မြ�င်် ် သင်တ်န်း်���းအး�များတူည်ီ
စောသးသင်ခ်ျန်း�်စီးများျး�အတွက် ်များှတစ်ီ�တ့��က့်�မြပို့န်းလ်ည်အ်သ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်စ်ောစီသည်။် ဥပို့များး -

• လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောစီးက််း�ချ�ံသည်် ်လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူအများျ ့ု�သများီ�အစောပို့် သင်�်ယလ့်�
မြများင်သ်လ�။သူများ၏ အသ့�င်�်အဝ့�င်�်တွင် ်သတမ်ျားှတလ်က်ခ်ျထံး�သည် ်က်ျး�/များစီနံှုန်း်�တ့��
နှှင််် များည်သ့်��ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးများုတ့�� မြ�စီစ်ောစီသလ�။ သူများ၏နှ့�င်င််တံွင်သ်တ်များှတ်ထး�သည်် ်
အများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း��့�တးက်�းလ�။

• အတင်�်အက်ျပို့အ်လ�ပို့ခ်ျ့�င်�်စောစီချ�ံစောသးလူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူအများျ ့ု�သး�သည် ်
သူ၏များ့သး�စီ�က့်�အက်ူည်ီများစောပို့�နှ့�င်သ်ည်််အတွက် ်�ှက်�်ွ�ံများုက့်�ချစံီး��သလး�။

• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�သည် ်မြပို့စီမ်ျားုစောန်း�းက့်�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များည်် ်အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့
များျး�၏ စီွများ�်�ည်မ်ြများင််မ်ျားး��န်း ်အး�စောပို့�က်ူည်ီများုတ့�� �ှ့ပို့ါသလး�။

Photo: UNODC/ UN Women



၃၀

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၁

လူူကုုန်�ကုူ��ုမော်န််ကု�ခို�
အမော်ခြားခိုအမော်န်တွွင့်� ကု�်�/�မော်���်
နှှင့်�် �တွ�သူကု�ပြီး�ီ��ိတွ��ကု�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�  -  ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��စော�းင်�်ွက်သ်ည််် အ�ွ��များျး�၏ က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုလ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�
က့်�က်ျး�/များစော���း ရှုုစောထးင််မ်ျားှ �က်ည််ရ်ှုုန်းး�လည်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤသင်တ်န်း်�ချျန့်း်ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည််

• က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ု အ�က်များ�်�က်မ်ျားု၊ လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ်အမြချး�နှ့�င်င််မံြ�တစ်ောက်ျး်
များုချင်�်များျး�နှှင်် ်ပို့တသ်က်၍် များျက်စ်ောများှးက်စ်ောချတ်စောေသတွင်�်နှှင််် က်များး့အ်စောမြချအစောန်းတ့��က့်�
စော�ွ�စောနှွ�ပြီးပို့ီ�မြ�စီလ့်များ််များည်။်

• လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�အး�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်က်ျး�/များစော���း �့�င်�်းရှုုစောထးင််အ်း�
ထည်််သွင််��မြချင်�် အစော�က်းင်�်�င်�်များျး�က့်�သ့�ှ့ပြီးပို့ီ�မြ�စီ�်များည်။်

အခို�နိ်� - ၈၀ များ့န်းစီ်

�စ်စည်း����်�

တင်မ်ြပို့များည်် ်က့်န်း�်ဂ္ဂဏာန်း�်များျး� (စောအးက််
တွင် ်အစောသ�စီ့တ ်�ှင်�်မြပို့ထး�သည်)်

FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူက်စော�းင်�်ွက်�်န်း်

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု
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စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၁

လူု���ှ်��ု -  က်ျး�/များစော���းက်ွ�မြပို့း�များုနှှင်် ်တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��
�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ုအ�က်များ�်�က်မ်ျားု၊ လူက်�န်း်က်ူ�များုနှှင်် ်အမြချး�နှ့�င်င််မံြ�တ်
စောက်ျးမ်ျားုချင်�်များျး�နှှင်် ်ပို့တသ်က်၍် များျက်စ်ောများှးက်စ်ောချတ်စောေသတွင်�်နှှင််် က်များး့အ်စောမြချအစောန်းတ့��က့်�
စော�းထ်�တ်�န်း်နှှင််် လူက်�န်း်က်ူ�များုများျး�အး� စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်က်ျး�/များစော���းက့်�ထည််သ်ွင်�်
စီဉ်�်စီး��န်း ်လ့�အပို့�်မြချင်�်အစော�က်းင်�်�င်�်များျး� က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်။
အခို�နိ်� -  များ့န်းစီ် ၈၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဥ�သူူအတွွကု� ညွှွှန်�ကြကု်�ခို�ကု���်�
၁.၁ စ််�င့်��အခို�ကု�အလူကု��ိုင့်��်မော်��ခိုွန်����်� (�ိန်စ်� ၃၀)

စီး�င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�နှှင်် ်စောမြပို့းင်�်လ�မြ�စီစ်ောပို့်များုတ့��သည် ်စောေသတွင်�်နှှင််် တစီက််များး့လ��ံတွင် ်
အ�က်မ်ျားမြပို့တ ်စောမြပို့းင်�်လ�လျက်�်ှ့�းဤစောများးဂ်္ဂျ��သည် ်က်များး့န်ှ့�င််င်အံသီ�သီ�တွင် ်သင်�်က်း�ပို့့��ချျ
�န်းစ်ော���ွ�ထး�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် သင်တ်န်း်�စီီစီဥ�သူသည် ် များ့များ့သင်�်က်း�များည််န်ှ့�င်င််နံှှင််် က့်�က်ည််ီ
သည်််စီး�င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်� က့်��က်း�စောမြပို့း�့��န်း ် �လ့�က်တ်စီ်ချ�မြပို့ုလ�ပို့ထ်း��န်း်လ့�
အပို့ပ်ို့ါသည်။်

စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါန်းည်�်လများ�်အး�အသ��ံမြပို့ု�န်း ်အကြံက်မံြပို့ုလ့�ပို့ါသည်။်

သင်တ်န်း်�စီီစီဉ််သူသည် ် သင်တ်န်း်�များစီတင်မ်ျားီစောန်းးက်�်��ံ�က့်န်း�်ဂ္ဂဏာန်း်�အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�
က်ျး�/များချွ�မြချး�၍ စော�းမ်ြပို့ထး�သည်် ်�လ့�က်တ်စီ်ချ� (သ့��) Flip chart တစီ်ချ�က့်�မြပို့င်�်င်ထ်း�သင်််
ပို့ါသည်။် ၎င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�တွင် ်-

• က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ု အ�က်များ�်�က်မ်ျားုက့်� ကြံက်ုံစောတွ��ူ�သူ/အသက်�်ှင် ်က်ျန်း�်စီ်
သူများျး�။ အ�က်များ�်�က်မ်ျားု အများျ ့ု�အစီး�နှှင််် အ�က်များ�်�က်မ်ျားုအတ့�င််�အတး

• က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ုအ�က်များ�်�က်မ်ျားုက်ျ��လွန်းသ်ူများျး�နှှင်် ်အ�က်များ�်�က်မ်ျားုအများျ ့ု�
အစီး�

• လူက်�န်းက််ူ�ချ�ံသူများျး�/�ှင်သ်န်းက််ျန်း�်စီသ်ူများျး�နှှင််လ်ူက်�န်းက််ူ�များုအများျ ့ု�အစီး�
• လူက်�န်းက််ူ�များုက်ျ��လွန်းသ်ူများျး�နှှင်် ်လူက်�န်းက််ူ�များုအများျ ့ု�အစီး�
• နှ့�င််င်မံြ�တစ်ောက်ျးမ်ျားုချင်�်များျး�တွင် ်ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�သ့��များဟု�တက််ျ��လွန်းသ်ူများျး�နှှင်််

များုချင််�အများျ ့ု�အစီး�

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု ကြကု်ခို�နိ်� 
(�ိန်စ်�)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

က်ျး�/များစော���းက်ွ�မြပို့း�များုနှှင်် ်
တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��

၈၀က်ျး�/များစော���းအစောမြချမြပို့ုအ�က်များ�်�က်မ်ျားု၊ လူက်�န်းက််ူ�များု
နှှင််် အမြချး�နှ့�င်င််မံြ�တစ်ောက်ျးမ်ျားုချင်�်များျး�နှှင်် ်ပို့တသ်က်၍် 

များျက်စ်ောများှးက်စ်ောချတ်စောေသတွင်�်နှှင််် က်များး့အ်စောမြချအစောန်း တ့��က့်�
စော�းထ်�တ်�န်း်
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သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူများျး�သည် ် န်းပံို့ါတ်များျး�နှှင်် ် သက်�့်�င်သ်ည််် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စော��များှတထ်း�
သည််် များှတစ်ီ��ှ့သင််သ်ည်။်�လ့�က်/်FLIP CHART တွင် ်န်းပံို့ါတ်များျး�သးပို့ါဝင်သ်င်််သည်။်သင်တ်န်း်�
စီီစီဉ်သ်ူသည်F်LIP CHARTများသ��ံ���လ့�က်အ်သ��ံမြပို့ု�န်း ် ���ံမြ�တထ်း�ပို့ါက်�က်လ်က််
လုပို့�်ှး��းတွင် ် စော�းမ်ြပို့သွး�များည်် ် စီး�င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�အများှတမ်ြချစီန်ှ့�င်�်န်း်/စီက်ဝ့်�င်�်
ဝ့�င်�်၍ စော�ွ�ချျယန်ှ့�င်�်န်း် animation function သ��ံ၍ စီီစီဉ်ထ်း�သင််သ်ည်။်

�လ့�က်/်FLIP CHARTစောပို့်�ှ့စီး�င်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�နှှင်် ် သက်�့်�င်သ်ည််် အချျက်အ်လက််
များျး�က့်� သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�လ��ံက်�ွတ�့်�မြပို့�များည်။် ပြီးပို့ီ�လှင်သ်င်တ်န်း�်သး�များျး�များှ များှန်းက််န်း်
သည်််အချျက်မ်ျားျး� က့်�ချန်း််များှန်း်��က်�န်း ်သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူက်�ှင်�်မြပို့စောမြပို့း�့��များည်။်

သင်တ်န်း်�စီီစီဉ်သ်ူသည် ် ဤလုပို့�်ှး�များုအတွင်�်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ၎င်�်စီး�င်�်
အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�နှှင််် သက်�့်�င်သ်ည််် အမြချး�အသ��ံဝင်မ်ျားည််် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စောပို့�နှ့�င်�်န်း် 
နှှင်််/သ့��များဟု�တ ် တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��နှှင်် ် လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�သး�များျး�
အ�က်း�စော�ွ�စောနှွ�များုများျး�မြ�စီစ်ောပို့်စောစီ�န်း ်အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်

၁.၂အ�ွ��လူိုကု�လူု���ှ်��ု(�ိန်စ်� ၂၀)

သင််တန်း�်သး�များျး�က့်�အ�ွ��င်ယ်များျး�ချွ�လ့�က််ပြီးပို့ီ�လှင််ယချင််တင််မြပို့ချ�်စောသးစောချတ်စော�စီီ�စော�က်းင်�်
စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�နှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့စ်ောစီပြီးပို့ီ�ဤ�လ့�က်က့််�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့၍် 
ဤ�လ့�က်ပ်ို့ါ စောများ�ချွန်း်�များျး�က့်� စောမြ��က်း�စောစီပို့ါ -
�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��န်�

• ယင်�်စောချတ်စော�စီီ�စော�က်းင်�်စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�သည် ် များ့များ့တ့�� နှ့�င်င််အံတွင််�စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�
နှှင််် က့်�က်ည််ီပို့ါသလး�။

• တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အစောန်းမြ�င်် ် လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�က့်�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်
က်ျး�/များစော���း က်ွ�မြပို့း�များုက့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်း ် အ�ယစ်ော�က်းင်် ် အစော��ကြီးက်ီ��သ
န်းည်�်။

Discuss

• Do these trends reflect trends in this country?

• Why is it important for law enforcement teams to consider gender in the 

context of investigating trafficking in persons crimes? 



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
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စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��
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၁.၃��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်�၃၀)

များ့န်းစီ ် ၂၀ �က်းစော�ွ�စောနှွ�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင် ် တစီ�်ွ��လ��ံ
များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီစော�ွ�စောနှွ��န်း ် မြပို့န်းလ်ည်လ်ူစီ�ပို့ါ (လူက်�န်းက််ူ�
များု�့�င်�်းစီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��စော��အစောန်းအထး�တွင် ် က်ျး�/များ
စော���းက်ွ�မြပို့း�များုက့်� ထည်််သွင်�်စီဉ်�်စီး�မြချင်�်နှှင််် ပို့တသ်က််
ပြီးပို့ီ� သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူအတွက် ် များှတ်စီ�များျး�က့်��က်ည််ရ်ှုု၍ 
အက်ူအည်ီယူနှ့�င်သ်ည်)်။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

နှ့�င််င်အံ�င််် အစောန်းအထး�တွင် ် လူက်�န်းက််ူ�များုပို့�စံီမံျားျး�က့်�စော�ွ�စောနှွ�မြချင်�်သည် ် စောလက််ျင်််စော��
သင်တ်န်း်�စောပို့�သည်် ်စောန်း�းအစောပို့် များူတည်သ်ည်််အတွက် ်ဤများှတစ်ီ�များျး�၏ လ�ပို့်င်န်း�်က်ဏ္ဍာတွင် ်များ
ပို့ါဝင််ပို့ါ။

လူက်�န်းက််ူ�များုစီ�စံီများ်�စောထးက်လ်ှများ်�စော��လ�ပို့စ်ော�းင်�်းတွင် ် က်ျး�/များစော���းက့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ််�စီး�
သင်််မြချင်�် အစော�က်းင်�်�င်�်အများျး�အမြပို့း��ှ့ပို့ါသည်။် စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ စီး�င်�်တွင် ်အလ�ံ�စီ�စံော�းမ်ြပို့
ထး�မြချင်�် များဟု�တ်စောသးလ်ည်�်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူအတွက် ်အဓိ့က်အချျက်အ်ချျ ့ု�က့်�စော�းမ်ြပို့စောပို့�ထး�
ပို့ါသည် ်-
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• က်ျး�/များစော���းက်ဏ္ဍာစော�က်းင်် ်က်များး့လ��ံ၊ စောေသတွင်�်နှှင််် နှ့�င်င််တံွင်�်အစောန်းအထး�
တွင် ်လူက်�န်း်က်ူ�များုအစောပို့် စောမြပို့းင်�်လ�များုပို့�စံီမံျားျး�အစောပို့် သက်စ်ော�းက်မ်ျားုများျး�က့်�
န်းး�လည် ်သစော�းစောပို့ါက်ပ်ို့ါက် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အစောန်းမြ�င်် ်စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��စော��
န်းည်�်ဗျ�ဟုးများျး� စော���ွ��းတွင် ်အက်ူအည်ီမြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များးလူများျ ့ု�တစီမ်ျားျ ့ု�
များှ အများျ ့ု�သများီ�များျး�က့်� လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တ�်န်း် စီ�စော�းင်�်သည်် ်မြ�စီစ်ီဉ််များျး�
အမြ�စီမ်ျားျး�လးမြချင်�် စော�က်းင်် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��တစီ�်ွ��အစောန်းမြ�င်် ်ထ့�အစောမြချအစောန်းက့်�
ထ့န်း�်သ့များ�်�န်း ်များဟုးဗျ�ဟုးများျး��န်းတ်ီ� �နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် အမြချး�စောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံသူများျး�
နှှင််် က့်�ယစ်ော��အချျက်အ်လက် ်�င််တူသည််် အများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�စောပို့ျးက်�်��ံသွး�ပို့ါက်
စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော���းတွင် ်ယင်�်စောမြပို့းင်�်လ�များုပို့�စံီကံ့်�လများ�်ညွှှန်း်အမြ�စီ ်သ��ံနှ့�င်မ်ျားည်မ်ြ�စီသ်ည်။်

• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့အး�လ��ံအစောန်းမြ�င်် ်၎င်�်တ့��၏ က်ျး�/များစော���း�က်လ့်�က်မ်ျားု
နှှင််် ထ့�သ့���က်လ့်�က်မ်ျားုစော�က်းင်် ်၎င်�်တ့��အလ�ပို့အ်စောပို့် ထ့ချ့�က်မ်ျားုများျး�က့်�န်းး�လည််
သစော�းစောပို့ါက်�်န်း် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များးအများျ ့ု�သများီ�များျး�သည်အ်များျ ့ု�သး�များျး�
နှှင််် တန်း�်တူအတ့�င််�အတး တချ�အထ့အ�က်များ�်�က်န်ှ့�င်စ်ီွများ�်၊စောချါင််�ပို့�မံြ�တန်ှ့�င်စ်ီွများ�်များ�ှ့
ဟု�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�က်ယ��ံက်ည်ထ်း�ပို့ါက်မြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်းသ်ူအး� အမြပို့စီ်
က်င်�်သည်ဟ်ု�များှး�ယွင်�်ယူ�များုများျး� �ှ့လးနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် အလး�တူပို့င် ်က်ျး�/များစော���း
အစောမြချမြပို့ု အယူအ�တ့��စော�က်းင်် ်အများျ ့ု�သး�များျး�သည် ်စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုေဏာ ်ချံနှ့�င်သ်ည််
ဟု� များှး�ယွင်�်ယူ�များုများျး�လည်�်�ှ့နှ့�င်သ်ည်။်

• စောများးဂ်္ဂျ�� ၂ ပို့ါ သင်ခ်ျန်း�်စီးများျး�တွင် ်�က်လ်က်သ်င််�က်း��များည််အ်တ့�င်�်ပို့င် ်လူက်�န်း်
က်ူ�ချ�ံသူများျး�နှှင်် ်တ့�က််ရှု့�က်�်က်�်ံအလ�ပို့လ်�ပို့်များည် ်�့�ပို့ါက်က်ျး�/များစော���းက့်�
ထည်််သွင််�စီဉ်�်စီး��န်း ်လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များး -
• လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျစံောန်း��းများှ က်ယ�်ယထ်း�သည်် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ 

အများျ ့ု�သများီ�အး�ယဉ်စ်ောက်ျ�များုအ�သင််စ်ောလျး်ပြီးပို့ီ�သူများ၏သ့က်ခးက့်�များက်ျစောစီများည်် ်
အဝတအ်စီး� �င်စ်ောပို့�ထး�သလး�။

• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအး� ၎င်�်နှှင််် က်ျး�/များတူည်ီသည်် ်အ�း�ှ့တစီဦ်း�က်စောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်လှင် ်ပို့့�များ့�သင််စ်ောတးမ်ျားလး�။

• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူများျး�အး� တ�း�စီီ�င်စ်ော��စီန်းစီမ်ျားှတစီ�်င််် ဥပို့များးလ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း 
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံစောသးအများျ ့ု�သများီ�များျး�က့်�စောထးက်ပ်ို့ံ်သည််် စောေသတွင်�်ပို့�ဟု့တ
အ�ွ��များျး�နှှင်် ်အလ�ပို့်လ�ပို့မ်ြချင်�်တ့��က်�သ့်��စောသးအမြချး�ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�/အ�ွ��အစီည်�်
များျး�နှှင်် ်ချျတ့်�က် ်စောပို့��း  တွင် ်က်ျး�/များစော���းစော�က်းင်် ်အစောမြပို့းင်�်အလ��ှ့နှ့�င််
ပို့ါသည်။်

• က်ျး�/များစော���းထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး�စောပို့�မြချင်�်က့်�က်ျင််ဝ်တ၊်ဝတ�ူး�အ�လ့�က်န််းး�များည်ဟ်ု�
ထင်မ်ြများင်ရ်ှု�မံျားှ များက်��လ�ပို့င််န်း�်�့�င်�်းဝတ�ူး�တစီခ်ျ�အမြ�စီပ်ို့ါ ရှုုမြများင်သ်င်််ပို့ါသည်။် စီ�စံီများ�်
စီစီစ်ော��များုများျး�တွင် ်က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�သည်် ်ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်က့်�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်
သည် ်က်ျင်််ဝတရ်ှုုစောထးင််မ်ျားှ �က်ည််လ်ှင် ်‘များှန်းက််န်း်’သည််အ်မြပို့င် ်စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များုများျး�က့်�
လည်�်ပို့့�များ့�စောအးင်မ်ြများင်စ်ောစီပို့ါသည်။် ဥပို့များးက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ များျး�သည် ်ယ��ံက်ည်မ်ျားု�ှ့ပို့ါက် 
တ�း�ဥပို့စောေစီ့�များ့��စော��အ�ွ��များျး�နှှင်် ်ပို့ူ�စောပို့ါင်�်လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်စ်ောမြချ ပို့့�များ့�များျး�မြပို့း�သည်က့််�
စောတွ��ပြီးပို့ီ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�သည် ်လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်� က်ျး�/များစော���းရှုုစောထးင်််
အမြများင်မ်ျားှ န်းး�လည်သ်စော�းစောပို့ါက်မ်ြချင်�်မြ�င်် ်ထ့�ယ��ံက်ည်မ်ျားုက့်� တည်စ်ော�းက်န်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၅

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၂ 

လူူကုုန်�ကုူ��ုနှှင့််� လူူမော်�ှ်င့်�ခိုိုကုူ��ုကုို
အဓိိ�ာ်ယ်��ွင့်�်�ိုခြားခိုင့်��

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
ဤသင်ခ်ျန်း�်စီးပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည်-်

• လူက်�န်း်က်ူ�များုနှှင်် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�စောများှးင်ခ်ျ့�က်�န်းက််ူ�မြချင်�်တ့��က့်�အဓိ့ပို့ာါယ်
�ွင်််�့�နှ့�င််များည်။်

• ယင်�်တ့��နှှစီ်ချ��က်း�မြချး�န်းး�ချျက်က့််��ှင်�်မြပို့နှ့�င်မ်ျားည်။်
• အစောမြချအစောန်းများျး�က့်�စီစီစ်ော��ပြီးပို့ီ�နှှစီမ်ျားျ ့ု�စီလ��ံအတွက် ်ဥပို့များးများျး�က့်�စော�းထ်�တ်နှ့�င််

လ့များ််များည်။်

အခို�နိ်� - ၉၀များ့န်းစီ်

�င့်��ခြား�စ်��စ်စည်း����်�

၁.၂.၁။လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ်လူစောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�
များု�့�င််�း�က်များ�်မြပို့င်ပ်ို့စောဟုဠိ့

FLIP CHARTစီး�ွက်မ်ျားျး�နှှင််် 
စော�းပို့င်မ်ျားျး�

သင်ခ်ျန်း�်စီးများစီများီကြီးက့်ုတင်ပ်ြီးပို့ီ�ပို့�င််ထ်�တထ်း�ပို့ါ။ မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်
စောချါင်�်စီဉ်က််တမ်ျားျး�က့်�အဓိ့ပို့ားယစ်ော�းမ်ြပို့ချျက်က််တမ်ျားျး�နှှင််် 
အစော�းင်မ်ျားတူသည်် ်စီး�ွက်မ်ျားျး�စောပို့်တွင် ်ပို့�င်််ထ�တပ်ို့ါ။ A3 

(သ့��များဟု�တ ်11x17) စီး�ွက်စ်ောပို့်တွင် ်စီးလ��ံအကြီးက်ီ�မြ�င်် ်ပို့�င်််
ထ�တပ်ို့ါ။

ကြိုကုိ�တွင့်�ခြား�င့်��င့်��န်� လူ���ညွှှန်��ု

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု ကြကု်ခို�နိ်�
(�ိန်စ်�)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။လူက်�န်း်က်ူ�များုအး�အမြပို့ည််
မြပို့ည်�့်�င််�းဥပို့စောေအ� 
အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�မြချင််�

၂။စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�အလ့�က််
မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းများု

၄၅

၄၅

အမြပို့ည်မ်ြပို့ည်�့်�င်�်းဥပို့စောေပို့ါ လူက်�န်းက််ူ�များုအဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�
�န်း်

သင်ယ်ူချ�သ်ည်််သစော�းတ�း�တ့��က့်�လက်စ်ောတွ��ဝ
အစောမြချအစောန်းတွင်အ်သ�ံ�ချျ�န်း်



၃၆

လူု���ှ်��ု ၁ - အမြပို့ည်မ်ြပို့ည်�့်�င််�းဥပို့စောေပို့ါ လူက်�န်းက််ူ�များုအဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�ချျက််
�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - အမြပို့ည်မ်ြပို့ည်�့်�င််�းဥပို့စောေပို့ါ လူက်�န်းက််ူ�များုအဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့��န်း်
အခို�နိ်� - ၄၅ များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူ� ု(၁၅ များ့န်းစီ)်

�လ့�က်မ်ျားျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ စောပို့ါင််�စီပို့စ်ောလလ်းပို့ါ။ လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူများျး�နှှင်် ် သက််�့�င်သ်ည််် 
ဥပို့စောေများူစော�းင်မ်ျားျး�က့်�က့်��က်း�ပို့ါ (�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးသင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�များူစော�းင်မ်ျားျး�
နှှင််် များ့တ�်က််�န်း်နှှင််် ယင်�်များူစော�းင်တ့်�� တည်�်ှ့စောန်းစော�က်းင်�်နှှင််် �က်စ်ီပို့မ်ျားုတ့��က့်�သတ့မြပို့ုများ့
�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် သ့��စောသး ်န်းက်ရ်ှုုင်�်စီွးစောလလ်း�န်း ်များလ့�ပို့ါ၊ အ�ယစ်ော�က်းင််�့်�စောသး ်ယင်�်များှးဤ
သင်တ်န်း်�များှ သင်တ်န်း�်သး�များျး�အတွက် ်�ည်မ်ျားှန်း်�ချျက် ်များဟု�တပ်ို့ါ)။

�လူိုကု� - လူူကုုန်�ကုူ�ခို��သူူ��်��ိုင့်��်အဓိိ�ာါယ်��ွင့်�်�ိုခို�ကု�8

လူက်�န်းက််ူ�များု�့�သည်မ်ျားှးစောချါင််�ပို့�မံြ�တလ့်�သည်် ် �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ြ�င်် ် အတင်�်အဓိများမ၊ လး�်စောပို့�
လး�ယ်ူမြချင်�်မြ�င်် ် လည်�်စောက်းင်�်၊ သစော�းထး��န်း််က်ျင်မ်ြချင်�်မြ�င်် ် လည်�်စောက်းင်�်၊ အးဏား
က့်�အလွ�သ��ံစီး�လ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ်လည်�်စောက်းင်�်၊ စောင်ွစော�က်�လက်ခ်ျမံြချင်�်မြ�င်် ်လည်�်စောက်းင်�်၊ လူတစီ်
ဦး�က်အမြချး�သူတစီဦ်း�က့်� ထ့န်း�်ချျုပို့မ်ြချင်�်မြ�င််လ်ည်�်စောက်းင်�်စီသည််န််းည်�်လများ�်များျး�မြ�င်် ် လူများျး�
အး� အလ�ပို့ ်ချန်း််အပို့်မြချင်�်၊ သယယ်ူပို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်၊ စော�့�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်နှှင််် လက်ခ်ျမံြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် 
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�်တွင် ် မြပို့ည်််တန်း�်းအမြ�စီ ် စောစီချ့�င်�်မြချင်�် (သ့��) အမြချး�လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုများျး�၊ အဓိများမလ�ပို့သ်း�အမြ�စီ ် ချ့�င််�စောစီမြချင်�်၊ က်ွန်း်အမြ�စီခ်ျ့�င်�်စောစီမြချင်�် သ့��များဟု�တ ်
ယင်�်နှှင်််အလး�တူအမြပို့ုအများူများျး�၊ က်ွန်းခ်ျစံောစီမြချင်�် သ့��များဟု�တခ်ျနှားက့်�ယ်တွင်�်အဂ္ဂဂါများျး��ယ�်ှး�
မြချင်�်တ့��ပို့ါဝင်သ်ည်။်

Trafficking in Persons 

Definition

“Trafficking In Persons” shall mean 

the recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments

or benefits to achieve the consent 

of a person having control over 

another person, for the purpose of

exploitation. 

8   https://www.osce.org/odihr/19223?download=true
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၃၇

Key Elements of Trafficking in Persons

Trafficking in persons is comprised of three elements:

(Source: Bali Process Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons) 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အထူ�သမြ�င်် ် အများျ ့ု�သများီ�များျး�နှှင်် ် က်စောလ�သူင်ယမ်ျားျး�အး�လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်က့်�က်းက်ွယ�်န်း်၊ 
ထ့န်း�်ချျုပို့�်န်း်နှှင််် အမြပို့စီစ်ောပို့��န်း် ပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီချျက် ် (လူက်�န်း်က်ူ�များု�့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ််
သစော�းတူည်ီချျက်)် ၏ စီည်�်က်များ�်ချျက် ် ၃(က်) တွင် ် လူက်�န်းက််ူ�များုက့်�အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�ထး�
ပို့ါသည်။်  လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုအး� စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်�့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ််
သစော�းတူည်ီချျက်အ်�အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�သက်�သ့်��ပို့င် ် လူက်�န်းက််ူ�များု�့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူ
ည်ီချျက်သ်ည် ်လူက်�န်း်က်ူ�သည်််  မြပို့စီမ်ျားုက့်� အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�ပို့ါသည်။် ယင်�်ပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူ
ည်ီချျက် ်နှှစီခ်ျ�စီလ��ံ၏ �င်�်မြများစီသ်စော�းတူည်ီချျက်မ်ျားှး နှ့�င်င််မံြ�တစ်ောက်ျး ်အ�ပို့စ်ီ��ွ��က်ျ��လွန်းသ်ည််် 
များုချင််�များျး��့�င်�်းက်�လသများဂ္ဂဂသစော�းတူည်ီချျက် ် မြ�စီသ်ည်််အစောလျးက် ် ယင်�်တ့��က့်�ယှဉ်တ်ွ�၍ 
�တရ်ှုု�န်း်လ့�အပို့သ်ည်။်

�လူိုကု� - လူူကုုန်�ကုူ�ခြားခိုင့်��၏ အဓိိကုအစ်ိတွ�အ�ိုင့်����်�

လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်တွင် ်အဓိ့က်အစီ့တအ်ပို့့�င်�် ၃ ချ�ပို့ါဝင်သ်ည် ်-
(များူ�င်�် - လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်အး��းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုအမြ�စီအ်မြပို့စီစ်ောပို့��န်းအ်တွက်�်းလီများူလများ�်ညွှှန်း်
လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်)်

လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံသူသည် ် က်စောလ�များဟု�တပ်ို့ါက်အထက်ပ်ို့ါစောက်းလ်သံ��ံချ�များှ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်တစီ်ချ�စီီ
ပို့ါများှသး လူက်�န်းက််ူ�များု စောမြများးက်ပ်ြီးပို့ီ�လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူသည် ်က်စောလ� မြ�စီပ်ို့ါက်အသ�ံ�မြပို့ုသည််န််းည််�
လများ�်စောက်းလ်မံျားှ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�များပို့ါ��လူက်�န်းက််ူ�များုဟု�သတမ်ျားှတ်နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်
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သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုက့်�စောမြ��ှင်�်�းတွင် ်အဓိ့က်က်ျသည်် ်စီည်�်များျဉ််�ဥပို့စောေ
များှး နှ့�င်င််မံြ�တစ်ောက်ျး ် အ�ပို့်စီ��ွ��က်ျ��လွန်းသ်ည််် များုချင်�်များျး�ပို့စောပို့ျးက်စ်ော���့�င်�်းက်�လသများဂ္ဂဂ
သစော�းတူည်ီချျက် ် က့်�အး�မြ�ည််စ်ောပို့�သည််စ်ော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�က်�န်း�်စော�က်းင်�်၊ 
စော�စော�က်းင်�်၊ စောလစော�က်းင်�်များှ လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုပို့စောပို့ျးက်စ်ော���့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီ
ချျက်(်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး� လူစောများှးင်ခ်ျ့�များု�့�င််�း ပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီချျက်)် 
မြ�စီသ်ည်။် စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး� အး�လူစောများှးင်ခ်ျ့�များု�့�င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီ
ချျက်သ်ည် ် စီးချျုပို့ဝ်င် ် နှ့�င််င် ံ ၁၅၀ များှ သစော�းတူည်ီများုမြ�င်် ် စောထးက်ခ်ျမံျားုအများျး�အမြပို့း���ှ့ထး�
ပို့ါသည်။်9

�လူိုကု� - မော်���မော်ခြား�်င့်��မော်န်ထိိုင့်�သူူ��်�အ်�လူူမော်�ှ်င့်�ခိုို�ုအ်�အဓိိ�ာ်ယ်��ွင့်�်�ိုခို�ကု�
များူ�င်�်-စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�လူစောများှးင််ချ့�များု�့�င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ််သစော�းတူည်ီချျက်် ၊
စီည််�က်များ�်ချျက် ်၃(က်)

�လူိုကု� - မော်���မော်ခြား�်င့်��မော်န်ထိိုင့်�သူူ��်�အ်� ကုုန်��မော်ကြကု်င့်��၊ မော်�မော်ကြကု်င့်��၊ မော်လူမော်ကြကု်င့်���ှ လူူ
မော်�ှ်င့်�ခိုို�ု�မော်��်ကု�မော်���ိုင့်��်�ဋိိည်း်ဉ်း�သူမော်ဘ်တွူည်းီခို�ကု�

စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�က်�န်း�်စော�က်းင်�်၊ စော�စော�က်းင််�၊ စောလစော�က်းင်�်များှ လူစောများှးင်ခ်ျ့�များု 
ပို့စောပို့ျးက်စ်ော���့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီချျက် ်(စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�လူစောများှးင်ခ်ျ့�များု
�့�င်�်းပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီချျက်)် ၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး -

• လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုအး�က်းက်ွယ�်န်း်နှှင််် တ့�က််�ျက်�်န်း်၊
• လူစောများှးင်ခ်ျ့�ချ�ံသည်် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�၏ အချွင််အ်စော��များျး�က့်�က်းက်ွယ�်န်း်၊
• နှ့�င်င််မံျားျး�အ�က်း�ပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်မ်ျားုက့်� မြများိင််တ်င်�်န်း် မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, 

Sea and Air
The purpose of the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Smuggling 

of Migrants Protocol) is to:

• Prevent and combat smuggling.

• Protect the rights of smuggled migrants.

• Promote cooperation among States.
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Definition of smuggling of migrants 

(Source: Smuggling of Migrants Protocol, article 3(a)) 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ဤသစော�းတူည်ီချျက််သည််စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�လူစောများှးင််ချ့� မြချင်�်က့်�အဓိ့ပို့ားယ်�ွင်််
�့�ထး�သည်််တစီ်ချ�တည်�်စောသးနှ့�င််င်ံတက်းစီည်�်များျဉ်�်ဥပို့စောေမြ�စီ်ပို့ါသည််။ယချင််သင််ချန်း�်စီး
များျး�များှသင််များှတ်များ့သည်််အတ့�င်�်ပို့င််စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�လူစောများှးင််ချ့�များု�့�င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ််
သစော�းတူည်ီချျက်အ်� ‘စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်’အး� “လူတစီဦ်း�
နှ့�င််င်သံး�ချယံူထး�သည်် ် နှ့�င်င််သံ့��များဟု�တအ်ပြီးများ�တများ�်စောန်းထ့�င်စ်ောသးနှ့�င်င််မံျားဟု�တသ်ည်််အမြချး�
နှ့�င််င်ံတစီ်ချ�သ့��တ�း�များဝင််ဝင််စော�းက််မြချင်�်များှတ့�က််ရှု့�က််မြ�စီ်စောစီ၊သွယ်ဝ့�က််၍မြ�စီ်စောစီစောင်ွစော�က်�
သ့��များဟု�တအ်မြချး�ပို့စီစည်�်အက်ျ ့ု�အမြများတတ်စီ်ချ���ှ့�န်းအ်တွက်လ်ူစီ�စော�းင်�်များု” ဟု� အဓိ့ပို့ားယ်
�ွင်််�့�ထး�သည် ် (စီည်�်က်များ�်ချျက် ် ၃(က်) အ�)။ ပို့့�များ့�ရှု့���ှင်�်စီွး�ှင်�်မြပို့�လှင်အ်မြချး�သူတစီဦ်း�
နှ့�င််င်ံတက်းစောမြများပို့့�င််န်းက််၊စော�ပို့့�င််န်းက််သ့��များဟု�တ်စောလပို့့�င််န်းက််က့်�ဥပို့စောေသ့��များဟု�တ်စီည်�်က်များ�်ချျက််
များျး�ချျ ့ု�စော�းက်ပ်ြီးပို့ီ� တ�း�များဝင် ် ဝင်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်အး� အက်ျ ့ု�အမြများတအ်တွက် ် စောထးက်ပ်ို့ံ်က်ူည်ီ
မြချင်�် မြ�စီသ်ည်။် စောများှးင်ခ်ျ့�သွင်�်သူသည် ် အများျး�အး�မြ�င်် ် စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�ချက်�သ့်�စောသးစောင်ွစော�က်�
သ့��များဟု�တပ်ို့စီစည်�်အက်ျ ့ု�အမြများတတ်စီ်ချ���ှ့�န်း�်ည်�်ွယပ်ြီးပို့ီ� ဤမြပို့စီမ်ျားုက့်� က်ျ��လွန်းမ်ြချင်�်မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

�လူိုကု� - မော်���မော်ခြား�်င့်��မော်န်ထိိုင့်�သူူ��်� လူူမော်�ှ်င့်�ခိုိုခြားခိုင့်��၏ အစ်ိတွ�အ�ိုင့်����်�
စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�အး� လူစောများှးင်ခ်ျ့�သည််် မြပို့စီမ်ျားုတွင် ်အစီ့တအ်ပို့့�င်�် ၂ချ�ပို့ါဝင်ပ်ို့ါသည် ်-

• အမြချး�သူတစီဦ်း�က့်�တ�း�များဝင်န််းယစ်ီပို့မ်ြ�တစ်ောက်ျးပ်ို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်
• စောင်ွစော�က်�သ့��များဟု�တအ်မြချး�ပို့စီစည်�်အက်ျ ့ု�အမြများတတ်စီ်ချ��ယူ�န်း�်ည်�်ွယမ်ြချင်�်။



10 www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf

Elements of smuggling of migrants

The crime of smuggling of migrants is comprised of two elements:

• • An act of transporting another person illegal across borders

• • For the purpose of achieving a financial or other material benefit.

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�10

စော�့� စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့� င််သူများျး�က့်� စော�စော�က်းင််�များှ စောများှးင်် ချ့�က်ူ��းတွင််
စောများှးင််ချ့�က်ူ�သူသည််အမြချး�သူတစီ်ဦး�အး�ထ့�သူနှ့�င််င်ံသး�အမြ�စီ်ချံယူ
ထး�သည်််သ့��များဟု�တ်စောန်းထ့�င််သည်််နှ့�င််င်ံများဟု�တ်သည်််နှ့�င််င်ံန်းယ်န်း့များ့တ်
အတွင်�်ပို့့�� စော�းင််သည်််အချျန့်း်များှစီ၍စောများှးင််ချ့�က်ူ�များုစောမြများးက််သည််။ 
ဥပို့များး ထ့�စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�ချ�ံသူအး� သစော�ဂးတစီစ်ီီ�အတွင်�် ချ့��ဝှက််
ထည်််သွင််�ပြီးပို့ီ� နှ့�င်င််တံက်း စော�ပို့့�င်န််းက်က့််� မြ�တစ်ောက်ျး၍် သယစ်ော�းင််
မြချင်�် သ့��များဟု�တ် ထ့�သူအး�ပို့င်လ်ယမ်ြပို့င်တ်ွင် ် ေ�က်ခစော�းက်စ်ောန်းသည််် 
အစောန်းအထး� မြ�င််ထ်း�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�များမြ�စီမ်ျားစောန်းက်ယ�်ယစ်ောစီမြချင်�်မြ�င််သ်ွး�
လ့�သည််န်ှ့�င်င််သံ့��စော�းက်�်ှ့စောစီမြချင်�်တ့��မြ�စီသ်ည်။် 
လူတစီဦ်း� စော�စော�က်းင်�်များှ နှ့�င််င်တံစီ်ချ�အတွင််� တ�း�များဝင် ် ဝင်စ်ော�းက်�်းတွင် ် က်ူည်ီ�
မြချင်�်၏ ဦး�တည်ခ်ျျက်မ်ျားှးစောင်ွစော�က်�သ့��များဟု�တအ်မြချး�ပို့စီစည်�်အက်ျ ့ု�အမြများတ�်လ့�၍မြ�စီသ်ည်။်
ဥပို့များးစောများှးင်ခ်ျ့� သစော�ဂးစောပို့်တွင်စ်ောန်း�းတစီစ်ောန်း�း��န်းအ်တွက်စ်ော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူ
သ့��များဟု�တ်၎င်�်၏များ့သး�စီ�များှစောများှးင််ချ့�က်ူ�သူထံစောင်ွစောပို့�စောချျမြချင််�မြ�စီ်သည််။ထ့�သ့��ဦး�တည််ချျက််များပို့ါ
ပို့ါက်စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�များုများစောမြများးက်ပ်ို့ါ။ အမြချး�ဥပို့များးတစီခ်ျ�များှး ပို့င်လ်ယမ်ြပို့င်တ်ွင် ်ေ�က်ခစော�းက်စ်ောန်းသည််် 
စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူတစီဦ်း�အး� က်ယ�်ယပ်ြီးပို့ီ� လ�ံခြုံချုံသည်််စောန်း�းသ့�� စောချ်စော�းင်ခ်ျ�်သည််် နှ့�င်င််ံ
ပို့့�င် ် သ့��များဟု�တ် ပို့�ဂ္ဂဂလ့က်ပို့့�င် ် သစော�ဂးတစီစ်ီီ�သည် ် လူသး�ချျင်�်စီးန်းးသည််် အစောန်းမြ�င််် ထ့�သ့��
က်ယ�်ယမ်ြချင်�် မြ�စီသ်ည်််အတွက် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူအး� စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�များု များစောမြများးက်ပ်ို့ါ။ ထ့�
က်ယ�်ယမ်ျားုက့်� စောင်ွစော�က်� သ့��များဟု�တ ် အမြချး�ပို့စီစည်�် အက်ျ ့ု�အမြများတ ် ��ှ့�န်းလ်�ပို့်စော�းင်မ်ြချင်�်
များဟု�တပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - သူမော်ဘ်တွူခိုွင့်�်ခြား��ခို�ကု�
လူက်�န်း်က်ူ�ချံ�သူသည််ထ့�သ့��က်�န်း်က်ူ��န်း်သစော�းတူချွင်် မြပို့ု မြချင်�်�ှ့ နှ့� င်် စောသး်လည်�်ထ့�သ့��
သစော�းတူ�န်း်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုချ�်ပို့ါက်ထ့�သစော�းတူချွင်််မြပို့ုချျက််များှးအက်ျု�ံများဝင််ပို့ါ။ 
လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုက့်� အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့�ချျက််တွင်သ်စော�းတူချွင်််မြပို့ုချျက်က့််�အဂ္ဂဂါ�ပို့အ်မြ�စီထ်ည်််သွင်�်
ထး�မြချင်�်များ�ှ့ပို့ါ။ စောများှးင်ခ်ျ့�ချ�ံသည််စ်ော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�သည်စ်ောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ��န်း်ချွင်််မြပို့ုချျက််
စောပို့�နှ့�င်စ်ောသး်လည်�်ထ့�ချွင််မ်ြပို့ု ချျက်က့််�ချျက်ခ်ျျင်�်မြပို့န်းလ်ည်ရ်ှု�ပို့သ့်များ�်နှ့�င်သ်ည်။်

၄၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Consent

Trafficked victims may consent, but their consent is irrelevant where means 

have been used. Consent is not a feature of the definition of smuggling. 

Smuggled migrants may consent to be smuggled but subsequently retract 

that consent.

Photo: UNODC/ UN Women/ Tuan

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်နှှင်််စော�့�စောမြပို့းင််�စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�စောများှးင််ချ့�မြချင်�်တ့��အ�က်း�အဓိ့က်မြချး�န်းး�ချျက် ်
စောန်းးက််တစီ်ချ�များှးသစော�းတူချွင်််မြပို့ုချျက််မြ�စီ်ပို့ါသည််။လူက်�န်း်က်ူ�များု�့�င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ််သစော�းတူ
ည်ီချျက််၏စီည််�က်များ�်ချျက််၃(ချ)တွင််လှည််် မြ�း�မြချင်�် ၊အ�က်ပို့်က့်�င်် မြချင်�်သ့��များဟု�တ်အမြချး�များ
သင်််စောလျးသ်ည််် န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုချ�ပ်ို့ါက်သစော�းတူချွင်််မြပို့ုချျက်သ်ည်အ်က်ျုံ�များဝင််
စော�က်းင်�်အစောလ�စောပို့�စော�း်မြပို့ထး�သည််။ယင်�်သစော�းတူချွင်််မြပို့ုချျက််’က့်�အမြပို့ည်််အဝ၊လွတ်လပို့်
စီွးစောပို့�မြချင်�်များဟု�တ�်�တစီ်ပို့့�င်�်တစီစ်ီ သးစောပို့�မြချင်�်သ့��များဟု�တမ်ြပို့န်းလ်ည်ရ်ှု�ပို့သ့်များ�်မြချင်�်စော�က်းင်််
မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

၄၁



(များူ�င်�် - စီည်�်က်များ�်ချျက် ်၁၉၊ www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/
TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf တွင် ်ရှုုပို့ါ။)

Saving clause

“Nothing in this Protocol shall affect the other rights, obligations and 

responsibilities of States and individuals under international law, including 

international humanitarian law and international human rights law, and in 

particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol 

relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as 

contained therein.” 
(Source: Article 19, see www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf)

�လူိုကု� - ကုယ်��ယ်��ု�ိုင့်��်စ်ည်း����ဉ်း��

“ဤပို့ဋိ့ည်းဉ််သစော�းတူည်ီချျက််ပို့ါများည််သည်််အချျက်စ်ော�က်းင်််များှနှ့�င််င်ံတက်းလူသး�ချျင်�်စီးန်းးများု
�့�င်�်း ဥပို့စောေနှှင််် နှ့�င််င်တံက်း လူ်အချွင််အ်စော�� ဥပို့စောေ၊ အထူ�သမြ�င်် ်သက်�့်�င်ပ်ို့ါက် ေ�က်ခသည််
များျး�၏အစောမြချအစောန်း�့�င်�်း ၁၉၅၁ ချ�နှှစီ် သစော�းတူည်ီချျက်န်ှှင််် ၁၉၆၇ ပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီ
ချျက်တ့်��နှှင််် ၎င်�်တ့��တွင် ် ပို့ါဝင်သ်ည်််ေ�က်ခသည်မ်ျားျး�အး� လး�းနှ့�င်င််သံ့�� အတင်�်အက်ျပို့မ်ြပို့န်းမ်ျား
လှတ်စော��အစောမြချချံသစော�းတ�း�တ့��အပို့ါအဝင််နှ့�င််င်ံတက်းဥပို့စောေတ့��အ�နှ့�င််င်ံများျး�နှှင်််လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလ်
တစီဦ်း�စီီ၏အမြချး��ပို့့�င်ခ်ျွင်််များျး�၊တးဝန်းမ်ျားျး�နှှင်််ဝတ�ူး�များျး�အစောပို့်သက်စ်ော�းက်မ်ျားုများ�ှ့စောစီ�။”

တစီ်န်းည်�်အး� မြ�င်််�့� �လှင််စော�့�စောမြပို့းင််�စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�စောများှးင််ချ့� များု�့� င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ််
သစော�းတူည်ီချျက််အမြပို့င််လူက်�န်း်က်ူ�များု�့�င််�းပို့ဋိ့ည်းဉ််သစော�းတူည်ီချျက််တ့��သည််နှ့�င််င်ံများျး�
အစောန်းမြ�င်််လက််များှတ်စော��ထ့��ထး�သည်််သ့��များဟု�တ်လက််များှတ်စော��ထ့��ထး�မြချင်�်များ�ှ့သည်််အမြချး�
နှ့�င််င်ံတက်းစီည်�်များျဉ်�်ဥပို့စောေများျး�၏အချန်း�်က်ဏ္ဍာအစောပို့်စောနှှးင်််ယှက််များုများ�ှ့စော�က်းင်�်စော�့�စောမြပို့းင်�်
စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�အး�စောများှးင်ခ်ျ့�များု�့�င််�း ပို့ဋိ့ည်းဉ်သ်စော�းတူည်ီချျက်၏် စီည်�်က်များ�်ချျက် ် ၁၉(၁) 
တွင် ်�ှင်�်လင်�်စီွး စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည်။် “က်ယ�်ယမ်ျားု�့�င်�်း စီည်�်များျဉ််�” ဟု� စောချ်�့�သည််် ၎င်�်
စီည််�က်များ�်ချျက်တ်ွင် ် ေ�က်ခသည်မ်ျားျး�အး�လး�းနှ့�င်င််သံ့��အတင််�အက်ျပို့စ်ောစီလှတမ်ြချင်�်များမြပို့ု�န်း်
အစောမြချချသံစော�းတ�း�က့်�  အစောလ�စောပို့�စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည်။်

၁.၂  ကြကု���ခြား�င့်��မော်ဟာဠိိ (၁၅ �ိန်စ်�)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

၁။  စောအးက်တ်ွင််စော�းမ်ြပို့ထး�သည််အ်တ့�င်�် (၁.၂.၁) လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်နှှင််် လူ
စောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�် �က်များ�်မြပို့င်ပ်ို့စောဟုဠိ့များှ စောချါင်�်စီဉ်က််တမ်ျားျး� (�ည်�်ွယခ်ျျက်၊်န်းည်�်လများ�်များျး�၊စောမြများ
အစောန်းအထး�၊ န်းစီန််းးသူအမြ�စီ ်သတမ်ျားှတ်မြချင်�်၊လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်၊ လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်) တ့��က့်�
�က်များ�်မြပို့င်တ်ွင် ်စောန်း�းချျပို့ါ။

၄၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အမြပို့ုအများူ

�ည်�်ွယခ်ျျက််

န်းည်�်လများ�်များျး�

စောမြများအစောန်းအထး�

န်းစီန််းးသူအမြ�စီ ်
သတမ်ျားှတ်မြချင်�်

လူူမော်�ှ်င့်�ခိုိုခြားခိုင့်�� လူူကုုန်�ကုူ�ခြားခိုင့်��

၂။  လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်နှှင််် လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်�က်များ�်မြပို့င်ပ်ို့စောဟုဠိ့များှက်ျန်း�်ှ့သည််က််တမ်ျားျး�
က့်� သင်တ်န်း်�သး�များျး�ထခံျွ�စောဝစောပို့�ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်အ�ွ��လ့�က်လ်�ပို့်စော�းင်ပ်ြီးပို့ီ�က်တမ်ျားျး�က့်�
များှန်း်စောသး စောချါင််�စီဉ်စ်ောအးက်တ်ွင် ်ထည်််�န်း် အချျန့်း် ၁၀ များ့န်းစီစ်ောပို့�ပို့ါ။ သင်တ်န်း�်န်းည်�်မြပို့သည် ်
က်တတ်စီ်ချ�ယူပြီးပို့ီ�လှင် ်များှန်း်စောသးစောချါင်�်စီဉ်စ်ောအးက်တ်ွင်ထ်း�မြပို့မြချင်�်မြ�င်် ်န်းည်�်လများ�်မြပို့ 
လ�ပို့်စော�းင်န်ှ့�င်သ်ည်။်

၁.၃��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီ (၁၅ �ိန်စ်�)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

၃။  ၁၀ များ့န်းစီ်မြပို့ည််လ်ှင် ်အ�ွ��များျး�များှ တ�ံ�မြပို့န်းအ်ကြံက်ံမြပို့ုချျက်မ်ျားျး��ယူပို့ါ။ 
သစော�းတ�း�နှှင်် ်ည်ီများည်ီမြပို့န်းလ်ည်စ်ီစီစ်ော��ပို့ါ။ ပို့ါဝင်စ်ော�ွ�စောနှွ��န်းန်ှှင််် စောများ�ချွန်း်�များျး�စောများ��န်း ်
�့တ်စောချ်ပို့ါ။
၄။  သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောအးက်ပ်ို့ါ�လ့�က််မြ�င်် ်ပို့စောဟုဠိ့အစောမြ�က့်�မြပို့သစောပို့�ပို့ါ။

�လူိုကု� - �မော်ဟာဠိိအမော်ခြား� သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

Completed puzzle
Smuggling of migrants Trafficking in persons

Act Transportation of individuals international across 
borders 

Recruitment, transportation, transfer, 
harbouring, receipt of persons 

Purpose To obtain directly or indirectly a financial or 
material benefit

Exploitation (including but not limited to 
sexual exploitation, forced labour or 
services, slavery or practices similar to 
slavery or the removal of organs)

Means The procurement to obtain directly or indirectly 
financial or material benefit from the illegal entry 
of an individual/s into a country where they are 
not a national or a permanent resident

Deception, force, fraud, abuse of power or 
coercion

Geography Always involves the crossing of borders May cross borders or may stay within one 
country

Victimization Not recognized as ‘victims’ under international 
legal frameworks but may be recognized as 
victims of other crimes

Recognized as ‘victims’ under international 
legal frameworks

၄၃



၄၄

အမြပို့ုအများူ

�ည်�်ွယခ်ျျက််

န်းည်�်လများ�်များျး�

စောမြများအစောန်းအထး�

န်းစီန််းးသူအမြ�စီ ်
သတမ်ျားှတမ်ြချင်�်

လူူမော်�ှ်င့်�ခိုိုခြားခိုင့်�� လူူကုုန်�ကုူ�ခြားခိုင့်��

လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်�နှ့�င်င််တံက်း
န်းယမ်ြချး�များျဉ်�်များျး�မြ�တစ်ောက်ျး်

ပို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်

စောင်ွစော�က်�သ့��များဟု�တ ်ပို့စီစည်�်
အက်ျ ့ု�အမြများတက့််�တ့�က်ရ်ှု့�က်မ်ြ�စီစ်ောစီ၊ 

သွယ်ဝ့�က်၍်မြ�စီစ်ောစီ�ယူ�န်း်

လူတစီဦ်း�နှ့�င်င််သံး�ချယံူထး�
သည််် နှ့�င််င်သံ့��များဟု�တ ်အပြီးများ�တများ�်
စောန်းထ့�င််စောသး နှ့�င််င်မံျားဟု�တသ်ည််် 
အမြချး�နှ့�င်င််တံစီ်ချ�သ့�� တ�း�များ

ဝင် ်ဝင်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်များှ တ့�က်ရ်ှု့�က် ်
မြ�စီစ်ောစီ၊ သွယဝ့်�က်၍်မြ�စီစ်ောစီ 

စောင်ွစော�က်� သ့��များဟု�တ ်အမြချး�ပို့စီစည်�်
အက်ျ ့ု�အမြများတ ်တစီခ်ျ���ှ့�န်း်

အတွက် ်လူစီ�စော�းင်�်များု

အပြီးများ�တများ�်န်းယမ်ြချး�များျဉ််�က့်�မြ�တ်
စောက်ျးမ်ြချင်�်ပို့ါဝင်သ်ည််

နှ့�င််င်တံက်းတ�း�စော���းများူစော�းင််
များျး�အ� ‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�’ ဟု�

အသ့အများှတ ်များမြပို့ုစောသးလ်ည်�်
အမြချး�မြပို့စီမ်ျားုများျး�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံ

သူများျး�အမြ�စီ ်အသ့အများှတမ်ြပို့ု ချံ�
နှ့�င်သ်ည်။်

ထ့�ပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်�လူစီ�မြချင်�်၊ ပို့့��စော�းင််
မြချင်�်၊ လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်၊ ချ့�လုခံျွင်််စောပို့�

မြချင်�်၊ လက်ခ်ျမံြချင်�်

စောချါင််�ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�် (လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�်၊ အတင်�်အက်ျပို့ ်
ချ့�င်�်စောစီမြချင်�်သ့��များဟု�တ ်ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားု
စောပို့�စောစီမြချင်�်၊ က်ွန်း်အမြ�စီ ်ချ့�င်�်စောစီ

မြချင်�်သ့��များဟု�တ ်က်ွန်း်အမြ�စီ ်ချ့�င််�စောစီ
မြချင်�်နှှင််် အလး�တူ ချ့�င်�်စောစီမြချင်�် 
သ့��များဟု�တ ်က့်�ယတ်ွင်�် အဂ္ဂဂါများျး� 

�ယ�်ှး�မြချင်�်)

လှည်််မြ�း�မြချင်�်၊ အတင်�်အက်ျပို့ ်
ချ့�င်�်စောစီမြချင်�်၊ လ့များလ်ည်မ်ြချင်�်၊ 

အးဏားအလွ�သ��ံစီး� သ��ံမြချင်�်
သ့��များဟု�တ ်အက်ျပို့က့််�င်မ်ြချင်�်

န်းယမ်ြချး�များျဉ််�က့်�မြ�တန်ှ့�င်သ်လ့�နှ့�င််င်ံ
တစီ်နှ့�င်င််တံည််�အတွင်�်လည်�်မြ�စီ်

နှ့�င်သ်ည််

နှ့�င်င််တံက်းတ�း�စော���းများူစော�းင််
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အသ့ အများှတမ်ြပို့ုသည််

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်နှှင််် စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူများျး�အး�စောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်တ့��သည် ် များတူည်ီစောသး
နှ့�င်င််တံက်းဥပို့စောေ များျး�အ� သတ်များှတ်ထး�သည်် ် က်ွ�မြပို့း�ထင်�်ှး�စောသးမြပို့စီမ်ျားုများျး�မြ�စီ�်က်
စောသးလ်ည်�်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�သည် ် ချ�ီ�စီဉ်တ်စီ်စောလျးက် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသည်် ် မြပို့စီမ်ျားုအများျ ့ု�
အစီး�စောမြပို့းင်�်လ�သွး�နှ့�င်သ်ည်််အတွက် ်လက်စ်ောတွ�တွင် ်၎င်�်တ့��က့်�ချွ�မြချး��န်း ်ချက်ခ်ျ�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်
ဤလုပို့�်ှး�များုတွင် ်အစောလ�စောပို့�စောလလ်းချ�် သလ့�ပို့င် ်အဓိ့က်က်ွးမြချး�သည်် ်အချျက်မ်ျားျး��ှ့ပို့ါသည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၄၅
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လူု���ှ်��ု ၂ - ခြား�စ်��ည်း��ှန်�အ်�မော်လူလ်ူ်ခြားခိုင့်��
�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လုပို့�်ှး�များု ၁ တွင် ်စောလလ်းချ�သ်ည််် သီအ့��ီအး�လက်စ်ောတွ��ဝတွင် ်
   အသ�ံ�ချျ�န်း်
အခို�နိ်� - ၄၅ များ့န်းစီ်

၂.၁ သူင့်�တွန်����်ဦး�မော်�်င့်�၍ ခြား�စ်�စ်ဉ်း�အ်�မော်လူလ်ူ်ခြားခိုင့်��(၁၅ �ိန်စ်�)

သင်တ်န်း်���းသည် ် ရှု�ပို့ပ်ို့�မံျားျး�မြ�င််�်ွ��စီည်�်ထး�သည်် ် �လ့�က်မ်ျားျး�က့်�သ��ံပြီးပို့ီ�စောအးက်ပ်ို့ါ 
ဇူးးတ်လများ�်အး�စောမြပို့းမြပို့ပို့ါ။ ရှု�ပို့ပ်ို့�ပံို့ါ�လ့�က်မ်ျားျး�က့်� �က်တ့်�က်မ်ြပို့သပြီးပို့ီ�သက်�့်�င်�်းပို့�အံလ့�က် ်
�းက့်��့�လ့�သည်က့််�သင်တ်န်း်���းက်စောမြပို့းမြပို့�များည်။် အ�ွ��များျး�က့်�စော�ွ�စောနှွ��န်း ်အချျန့်း်စောပို့�ပို့ါ။

ဤသင်တ်န်း်�တွင် ် အသ�ံ�မြပို့ုသည်် ် အမြချး�မြ�စီစ်ီဉ််များျး�များှးစီးမြ�င််စ်ော��သး�စော�းမ်ြပို့ထး�မြချင်�်မြ�စီ်
သည်််အတွက် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အချျက်အ်လက်�်ှးစော�ွ�န်း ် အချျန့်း်ပို့့���ှ့စောစီသည်က့််�
သတ့မြပို့ုပို့ါ။ ဤမြ�စီစ်ီဉ်မ်ျားှး သင်တ်န်း်���းများှ �လ့�က်မ်ျားျး�စောပို့်တွင်ပ်ို့ါသည််် ရှု�ပို့ပ်ို့�မံျားျး�က့်�နှုတ်
မြ�င််�်ှင်�်မြပို့မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် ထ့�သ့��စီီစီဉ််ထး�မြချင်�် များှးလူက်�န်း်က်ူ�ချံ�သူနှှင််် လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်ချ�ံသူ
တ့���က်း� က်ွးမြချး�များုအစောသ�စ့ီတ ် က့်�သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� န်းး�စောထးင်စ်ောစီလ့�စောသးစော�က်းင်််
မြ�စီသ်ည်။် သင်တ်န်း�်စီီစီဉ််သူသည် ် မြ�စီစ်ီဉ်အ်း� ၂ ချါမြပို့န်း�်ှင်�်မြပို့�န်းန်ှှင််် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က်
ပို့ထများအကြီးက့်များ ် န်းး�စောထးင်စ်ီဉ်မ်ျားှတ်စီ�လ့�က်မ်ျားစော���� န်းး�စောထးင်�်န်း်နှှင််် ေ�တ့ယအကြီးက့်များတ်ွင််
သး သက်�့်�င်သ်ည််အ်ချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�စော�းထ်�တပ်ြီးပို့ီ�ချျန့်း်တွင်မ်ျားှ များှတ်စီ�လ့�က်စ်ော���န်း ် မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

ခြား�စ်�စ်ဉ်း�အ်�မော်ခြား�်ခြား�ခြားခိုင့်��
၁။  ရိုးု���ု��လူိုကု� ၁ - မော်ခြား��ု�
စောမြများပို့�တံွင် ်နှ့�င််င် ံ၃ ချ�က့်� က်ွနှ�်ပို့တ့်�� မြများင်စ်ောတွ�နှ့�င်သ်ည်။်
က် - သများ့�င်�်စီဉ်တ်စီ်စောလှးက်ရ်ှုုပို့စ်ောထွ�စောသးနှ့�င်င််စံော��အစောမြချအစောန်းနှှင်် ် လက်�်ှ့အချျန့်း်တွင် ်
ပို့ဋိ့ပို့က်ခကြံက်ုံစောတွ�စောန်း သည််် �င်�်��စောသးနှ့�င်င််တံစီ်ချ�။



၄၆

ချ -  က် နှ့�င်င််ထံက် ် နှ့�င််င်စံော��နှှင်် ် စီီ�ပို့ွး�စော��ပို့့�များ့�တည််ပြီးင့်များစ်ောသးလ်ည်�် ချ သည်လ်ည််� 
စောန်းထ့�င်မ်ျားုအစောမြချအစောန်းများျး�တွင် ် အချက်အ်ချ�များျး�စီွး�ှ့စောန်းသည််် အထူ�သမြ�င်် ် အများျ ့ု�သများီ�များျး�က့်� 
ေ�တ့ယတန်း�်စီး�နှ့�င်င််သံး�အမြ�စီ ်ရှုုမြများင်သ်ည််် �င်�်��စောသးနှ့�င်င််တံစီ်ချ�။

ဂ္ဂ - နှ့�င်င်် ံဂ္ဂ သည် ်အတ့တ်တွင် ်ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးနှ့�င်င််စံော��အစောမြချအစောန်း�ှ့ချ�စ်ောသးလ်ည်�်၊ လွန်း်
ချ�သ်ည််် နှှစီ် ၂၀ များှ စီတင်က််းတည်ပ်ြီးင့်များစ်ောသးစီီ�ပို့ွး�စော��တ့��တက််များုနှုန်း�်နှှင််် တန်း်�တူည်ီများှများုနှှင်် ်များ
တူက်ွ�မြပို့း�များုက့်�န်းး�လည်ပ်ို့ံ်ပို့့��သည််် တ့��တက်စ်ောန်းစောသးလူ်အ�ွ��အစီည်�်�ှ့သည်။်

၂။ ရိုးု���ု��လူိုကု� ၂ - ဇို်တွ�မော်ကု်င့်���်�
စောအးက််တွင် ်နှ့�င််င် ံက် များှ ဇူးးတစ်ောက်းင် ်၃ စီ�ကံ့်�စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည်။်

များ လ့စောများမး ်- များ�က်းစောသ�များီက်စောပို့ါက်က််ွ�များုတွင် ်များ့�များျး�နှှင်် ်စောများးင်န်ှှများများျး� အသက်�်��ံပို့ါ� သွး�
ပြီးပို့ီ�စောန်းထ့�င်သ်ည်််အ့များပ်ို့ါ ပို့ျက်စ်ီီ�သွး�သည်် ် ၁၉ နှှစီ်အ�ွယအ်များျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�။ သူများ၏ စော�ွများျ ့ု�
များျး�သည် ်နှ့�င်င်် ံဂ္ဂ တွင် ်စောန်းထ့�င််�က်ပြီးပို့ီ�ယင်�်သ့�� သွး�စော�းက်စ်ောန်းထ့�င်လ့်�သည်။်

စောများးင် ် န်းီ - ပို့ဋိ့ပို့က်ခများျး�စော�က်းင်် ် �့���့���ွး��ွး�ထ့ချ့�က်ခ်ျစံီး��သည်် ် အသက် ် ၂၁ နှှစီ်အ�ွယ ်
လယသ်များး�စောလ�။ နှ့�င််င် ံ ဂ္ဂ သ့�� အလ�ပို့သ်စီ�်ှးပြီးပို့ီ��ဝသစ်ီတစီခ်ျ�က့်�စီတင်လ့်�သည်။် သ့��များှသး
သူ်များ့သး�စီ�က့်�သူ်�ီသ့�� အမြများန်း�်��ံစောချ်နှ့�င်လ့်များ််များည်။်

အမြပို့းစော�းင် ်စောများးင်န်ှှများများျး� - ၁၄ နှှစီ် အ�ွယ ်စောယးက်ျး်�စောလ�နှှင််် ၁၆ နှှစီ် အ�ွယ ်များ့န်း�်က်စောလ�။ 
၎င်�်တ့��တွင် ်နှ့�င်င်် ံဂ္ဂ တွင် ်စောန်းထ့�င်သ်ည်် ်အစောေ် နှှင််် ဦး�စောလ��ှ့သည်။် သူတ့��စောန်းထ့�င််�းနှ့�င်င််ကံ် 
တွင် ် ပို့ဋိ့ပို့က်ခအ�ှ့န်းတ့်��လး�ွယ�်ှ့သမြ�င်် ် သူတ့��နှှစီဦ်း�စော��က်င််�လ�ံခြုံချုံစော��အတွက် ် များ့�များျး�က် 
၎င်�်တ့��နှှစီဦ်း� က့်�ဦး�စောလ�၊အစောေ်နှှင််အ်တူသွး�စော�းက်စ်ောန်းထ့�င်စ်ောစီလ့�သည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၄၇

၃။ ရိုးု���ု��လူိုကု� ၃ - �ို�မော်�်င့်�မော်��သူူ��်�
ေါက်က့်�ချစော�းစ်ီ ်နှှင််် များချစော�းစ်ီ ်မြ�စီတ်ယ။် သူတ့��များှးစောလး�်ီက်း�တစီစ်ီီ�ပို့့�င်တ်ယ။် 

သူတ့��လင်မ်ျားယး�က်နှ့�င်င်် ံဂ္ဂ က့်�စော�းက်စ်ောအးင် ်က်ူည်ီများယလ့်�� က်ွနှ�်ပို့တ့်��ဇူးးတ်လ့�က်စ်ောတွန်း�် အမြပို့း
စော�းင် ် စောများးင်န်ှှများစောတွ��� များ့�စောတွက့်�စောမြပို့းတယ။် က်ွနှ�်ပို့တ့်�� ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောတွက်သူတ့��က့်�စောင်ွ
စောပို့�ပြီးပို့ီ�၊ စောလး�်ီစောပို့်တက်�်က်တယ။် စောလး�်ီက်း�စောပို့်များှးတစီမ်ြချး�လူစောတွန်း�် က်�န်းစ်ောတွလည်�်ပို့ါ
တယ။် ချ�ီ�စီဉ်က််သက်စ်ောတးင်််သက်သ်းများ�ှ့�ူ�။

၄။ ရိုးု���ု��လူိုကု� ၄ - �ို�မော်��ခြားခိုင့်�� (ခို�ထိ်�ခို�ခ်ြားခိုင့်��)
စောတးလများ်�န်း�် စောတးင််စောပို့်လများ�်တစီစ်ောလှးက်စ်ောန်းးက်ထ်ပို့န်ှှစီ်�က် ် က်း�စောများးင်�်ပြီးပို့ီ�နှ့�င်င််စံောမြများးက််
ပို့့�င်�် န်းယစ်ီပို့က့််�စော�းက်လ်းချ�်တယ။် ချ�ီ�စီဉ်က််ပို့င်ပ်ို့န်း�်လွန်း်�ပြီးပို့ီ�အမြပို့းစော�းင် ် စောများးင်န်ှှများစောတွထ�
က်ည်ီများမြ�စီသ်ူဟုး အန်း်လ့�က် ်ဝများ�်စောလှးလ့�က်န််း�် စောန်းထ့�င်မ်ျားစောက်းင်�်မြ�စီတ်ယ။် 
က့်�ချစော�းစ်ီက််အမြပို့းစော�းင်ည််ီများစောလ�က့်�န်းယစ်ီပို့မ်ျားျဉ်�်��� ဟု့��က်က််ချ�ီ�စီဉ်က််ပို့့�ချက်ခ်ျ�တ�်
အတွက် ် က်ျန်း�်များးစော�� ပို့့��့���ွး�လးနှ့�င်တ်ယ။်ေါစော�က်းင်် ် န်းယစ်ီပို့က့််�များမြ�တတ်းအစောက်းင်�်���ံ
မြ�စီမ်ျားယလ့်�� �ှင်�်မြပို့တယ။် န်းယစ်ီပို့န််းး�က် ပြီးများ့ု�များှးဟု့�တယ�်ွင်််ထး�တ�် များချစော�းစ်ီ�်�� သူင်ယခ်ျျင်�်
တစီစ်ောယးက်�်ီများှးအး�မြပို့န်းမ်ြပို့ည််တ်�အ်ထ့စောန်း�့�� အကြံက်စံောပို့�တယ၊် သူများစောန်းမြပို့န်းစ်ောက်းင်�်လးတး
န်း�် ဟု့�တယ်များှးအလ�ပို့က််ူလ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ�ပို့့�က်�်�ံှးနှ့�င်လ့်များ််များယ။် က့်�ချစော�းစ်ီတ့်�� လင်မ်ျားယး�ဟုးစောန်းးက် ်
၆ ပို့တ်�က်း�င် ် ေီပြီးများ့ု�က့်�တစီစ်ောချါက် ် မြပို့န်းလ်းပြီးပို့ီ� အမြပို့းစော�းင်ည််ီများစောလ�က့်�သူ်အစီက့််��ီက့်�စောချ်
သွး�စောပို့�များယလ့်�� စောမြပို့းတယ။်

အမြပို့းစော�းင်စ်ောများးင်န်ှှများက်စောတး ် သူတ့��ချွ�များစောန်းချျင််�ူ�လ့�� အချ့�င်အ်များးစောမြပို့း�က်တယ။် ေါစောပို့များယ်် 
က့်�ချစော�းစ်ီက််ဟု့�တယမ်ျားှးသူတ့��အး�လ��ံအတွက် ် အချန်း်�များ�ှ့�ူ�၊ သူများက်ျန်းခ်ျ�်တးအစောက်းင်�်���ံ 
န်းည်�်လများ�် မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်၆ ပို့တ�်က်း�င် ်စောများးင်န်ှှများအတူ  မြပို့န်း�်�ံမြ�စီမ်ျားှးလ့�� ယ��ံက်ည်စ်ောအးင််
စောမြပို့းတယ။်



၄၈

၅။ ရိုးု���ု��လူိုကု� ၅ - ဟာိုတွယ်� 

အစီပို့့�င်�်တွင် ် ဟု့�တယန်ှှင််် ပို့့�င်�်ှင်သ်ည် ် အမြပို့းစော�းင်ည််ီများစောလ�အတွက် ် စောက်းင်�်စောသး
အကြံက်အံစီည်�်ှ့ပို့�စံောပို့်သည်။် သူများအး�အန်းး�ယူ�န်း ်အ့ပို့်ယးနှှင််် အစီး�အစောသးက်တ့်�� စောပို့�သည်။် 
အ့ပို့ခ်ျန်း�်သည် ် ရှု့��စီင်�်စောသးလ်ည်�်သန်း််�ှင်�်သည်။် �က်အ်န်းည််�င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် အမြပို့း
စော�းင်ည််ီများစောလ� စောန်းမြပို့န်း်စောက်းင်�် လးသည်။် ဟု့�တယပ်ို့့�င်�်ှင်က််သူများအး�ဝန်းထ်များ�်လ့�င်�်ချန်း�်သ့�� 
အချန်း်�စောမြပို့းင်�် �များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းသည်။် သူများသည် ်ယချ�အချါ ည်စီပ်ို့တ၍် မြပို့တင်�်စောပို့ါက််
များ�ှ့စောသးအချန်း်�င်ယတ်ွင် ် အမြချး�များ့န်း�်က်စောလ� ၄ ဦး�နှှင််် အတူစောန်း�သည်။် န်းး�ီများျး�သည် ်
�က်းမြများင််ပ်ြီးပို့ီ� ၎င််�တ့��အး�ပို့့�က်�်မံျားစောပို့��� အ�သးများ�ှ့စောသးအစီး များျး�က့်�သး စောပို့�သည်။် အမြပို့း
စော�းင်ည််ီများစောလ�သည် ်သန်း််�ှင်�်စော��အလ�ပို့မ်ျားျး�က့်� သးလ�ပို့�်န်းလ့်�စောသး်လည်�်၊ စောယးက်ျ်း�စောလ� 
ဧည်််သည်မ်ျားျး�အး� လ့င်စ်ော�ျးစ်ောမြ�များုစောပို့��သည်ဟ်ုူစောသး အမြချး� များ့န်း�်က်စောလ� များျး�အစော�က်းင်�်က့်� 
�က်း�သ့�သည်။် အမြပို့းစော�းင််ည်ီများစောလ�သည် ် က့်�ချစော�းစ်ီတ့်��လင််များယး� သူများအး�မြပို့န်းလ်းစောချ်
ပြီးပို့ီ� များ့သး�စီ�နှှင်််��ံစောတွ�နှ့�င်မ်ျားည်််စောန်း်များျး�က့်�စော�တွက်စ်ောန်းစောလသည်။် သ့��စောသး် ၉ ပို့တ ် �က်းသည််
အထ့ ၎င်�်တ့��၏ အ�့ပို့အ်စောယးင်က့််�များှ များမြများင်�်စောပို့။



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၄၉

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�
စောများ�ချွန်း�် - သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�မြပို့စီမ်ျားုတစီစ်ီ�တံစီ�်းမြ�စီပ်ို့ွး�ချ�်ပြီးပို့ီ�သလး�စောများ�ပို့ါ။

အစောမြ� - 
သူတ့��သည်န်ှ့�င််င် ံ (က်) တွင် ် �ှ့စောန်းစောသ�စောသးလ်ည်�်န်းယစ်ီပို့က့််�မြ�တ�်န်း် ကြံက်စံီည်ထ်း�ပြီးပို့ီ�ထ့��
အတွက် ် စောင်ွစော�က်�စောပို့��သည််။ သက်စ်ောသမြပို့�န်းခ်ျက်ခ်ျ�စောသး်လည်�် လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်
များချစော�းစ်ီသ်ည် ် လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်မြပို့စီမ်ျားုက့်�က်ျ��လွန်းပ်ို့�လံည်�်စောပို့်သည်။် သ့��စောသး ် ယင်�်များှး
သူများ၏�ည်�်ွယခ်ျျက်စ်ောပို့် များူတည်သ်ည်။် ဟု့�တယပ်ို့့�င်�်ှင်သ်ည် ် အမြပို့းစော�းင်ည််ီများစောလ�အး�
စောစီးင််စ်ော�ှးက်ထ်း�ပြီးပို့ီ� ၆ ပို့တအ်�က်းတွင် ် မြပို့န်းလ်းများည်ဟ်ု� များချစော�းစ်ီအ်စောန်းမြ�င််် စီစီ်များှန်းစ်ီွး
ယ��ံက်ည်သ်ည်လ်ည်�်မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�သည် ် သင်တ်န်း�်သး�များျး�အး�လူက်�န််းက်ူ�များုတွင် ် များချစော�းစ်ီ၏် ပို့ါဝင်မ်ျားု
သ့��များဟု�တ ် လူစောများှးင်ခ်ျ့��န်း် �ည်�်ွယခ်ျျက်က့််�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များုအး�စောထးက်ပ်ို့ံ်နှ့�င််များည်််ဥပို့များး
အး�မြ�င်် ် စီး�ွက်စ်ီးတများ်� အတ�များျး�၊ စောင်ွများျး�အလှ�အစောမြပို့းင်�်�ှ့စော�က်းင်�်သက်စ်ောသက်�သ့်��စောသး ်
၎င်�်တ့���ှးစော�ွလ့�သည်် ်သက်စ်ောသများျး�က့်�အကြံက်မံြပို့ုစောစီနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

၆။ ရိုးု���ု� ၆ - တွိုင့်��ခြား�ည်း� ခို
စောလး�်ီက်း�သည် ်နှ့�င််င် ံချ သ့�� မြ�တဝ်င်လ်းသည်။် ချ�ီ�သည် ်အလွန်း်�က်များ�်တများ်�သည်။် အမြပို့း
စော�းင်အ်စီက့််�သည် ် စောန်းထ့�င်မ်ျားစောက်းင်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ� သူ်ည်ီများက်�သ့်�� စောဝေန်းးချစံီး��သည်။် က့်�ချစော�းစ်ီ်
က်သူ်အး�အန်းီ�န်းး��ှ့သူင်ယခ်ျျင်�်ထံတွင် ် ချျထး�ချ�သ်ည်။်သူ်သူင်ယခ်ျျင်�်က်ဂ္ဂရှု�စီ့�က်လ့်များ််များည်၊် 
အလ�ပို့အ်က့်�င်စ်ောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�် က့်�ချစော�းစ်ီ်က် �ှင်�်မြပို့သည်။်

အမြပို့းစော�းင််အစီ်က့်�အး��က််သတူပို့တ်အန်းည်�်င်ယ်အတွင်�်မြပို့န်း်လးစောချ်များည််မြ�စီ်စော�က်းင်�်နှှင််် 
ထ့�အချျန့်း်တွင် ် အမြပို့းစော�းင်ည််ီများစောလ�ပို့ါ ပို့ါလးများည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်က့်�ချစော�းစ်ီက််�ှင်�်မြပို့သည်။် က့်�
ချစော�းစ်ီ၏် သူင်ယခ်ျျင်�်ထတံွင်စ်ောန်း�န်း် အမြပို့းစော�းင် ် အစီက့််�က်သစော�းတူလ့�က်သ်ည်။် က်း�များ
ထွက်ခ်ျွးများီ က့်�ချစော�းစ်ီက်် အည့်ုစော�းင်စ်ီးအ့တတ်စီ်လ�ံ�က့်� သူ်သူင်ယခ်ျျင်�်အး� စောပို့�ချ�်သည််က့်�များ
လ့စောများမးက််သတ့မြပို့ုများ့သည်။်

၇။ ရိုးု���ု��လူိုကု� ၇ - နှိုင့်�င့်� ဂျူး
နှ့�င််င် ံ ဂ္ဂ �ှ့ပြီးများ့ု�ကြီးက်ီ�တစီပ်ြီးများ့ု�သ့�� သူတ့��စော�းက်သ်ွး��က်သည်။် က့်�ချစော�းစ်ီတ့်��စောများးင်န်ှှံက်ေါသည် ်
ပြီးများ့ု�စောတးမ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပြီးပို့ီ�၊ ပြီးများ့ု�မြပို့င်တ်ွင်က််ျန်းစ်ောန်းသည််် ချ�ီ�သည်အ်း�လ�ံ�က့်�ချျထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� 
က်း�စောများးင်�်ထွက်သ်ွး��က်သည်။်

များလ့စောများမးသ်ည် ် သူများ၏အများျ ့ု�များျး�က့်���န်း�်�က်�်က်ည််�်းက့်�ချစော�းစ်ီတ့်��စောများးင်န်ှှံက်သူတ့��က့်�လ့များ်
တးမြ�စီစ်ော�က်းင်�်၊ သူတ့��အး�ပြီးများ့ု�စောတးန်ှှင််် ၄ �က်ခ်ျ�ီ�က်ွးစောဝ�သည်် ် စောန်း�းတွင် ် ချျထး�ချ�်
စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။် အများျ ့ု�များျး�က်သူများအး�လးစောချ်များည််မြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းစောသးလ်ည်�် ၄ 
�က်�်က်းဦး�များည် ် မြ�စီမ်ျားည်။် များလ့စောများမးတ်ွင် ် ပို့့�က်�်ံတစီမ်ြပို့း�များှ များက်ျန်းသ်ည်််အတွက် ် လများ်�စော��
တွင််အ့ပို့ပ်ြီးပို့ီ�၊ စောင်ွနှှင်် ်အစီး��န်း ်စောတးင်�်စီး��စောတးသ်ည်။်



Group Work
In groups, discuss and make notes about each of the characters involved

• Who has committed a crime?

• What is the nature of each crime?

• What are the challenges of investigating such crimes?

စောများးင်န််းီသည် ် အလ�ပို့�်ှးစောသးလ်ည်�်တစီခ်ျ�များှ များ�စောပို့။ �က်သ်တပူို့တ ် အန်းည််�င်ယခ်ျန်း်် လများ�်
စော��အ့ပို့ပ်ြီးပို့ီ�စောတးင်�်�များ�်စီး�စောသးက်ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် စီက်ရ်ှု�ငံ်ယတ်စီခ်ျ�များှများန်း်စောန်းဂ္ဂျးအး�ချျဉ််�က်ပို့၍် 
သူ်အစော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။် သူသည်တ်�း�များဝင် ် စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူမြ�စီသ်ည်််အတွက် ် သူ်
အး� အလ�ပို့စ်ောပို့��န်းမ်ျားှး တ�း�များဝင်စ်ော�က်းင်�်များန်းစ်ောန်းဂ္ဂျးက်�ှင်�်မြပို့သည်။် သ့���းတွင် ် စီက်ရ်ှု�တံွင််
အလ�ပို့လ်�ပို့�်န်း်နှှင််် ထ့��အတွက် ် စောန်းစီ�းနှှင််် စီး�စီ�း�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းသည်။် စောများးင်န််းီ
အး�ဗီရှု့�စောလ� တစီလ်�ံ�စောပို့�ပြီးပို့ီ� စီက်မ်ျားျး�စောအးက်တ်ွင် ် အ့ပို့်ချ့�င်�်သည်။်သူသည် ် တစီစ်ောန်း်က့်� ၁၈ 
န်းး�ီအလ�ပို့လ်�ပို့�်ပြီးပို့ီ� စောန်း်စီဉ်�်န်း်မြပို့ုတတ်စီန််းပို့သ်းစီး��သည်။်

၈။ �လူိုကု� - အ�ွ��လူိုကု� လူု��င့်န်��စ်ဉ်း� (�ိန်စ်� ၂၀)
ပို့ါဝင်စ်ောန်းသည််် ဇူးးတစ်ောက်းင်မ်ျားျး�အစော�က်းင်�်အ�ွ��လ့�က် ် စော�ွ�စောနှွ�မြချင်�်၊ များှတ်စီ�များျး�များှတသ်း�
မြချင်�် တ့��က့်�စော�းင်�်ွက်ပ်ို့ါ။

• �ယ်သူမြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်းသ်လ�။
• မြပို့စီမ်ျားုတစီခ်ျ�စီီ၏ သစော�းတ�း�က်�ယလ့်�လ�။
• ထ့�မြပို့စီမ်ျားုတ့��က့်�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���့��အတွက်�်ယလ့်�အချက်အ်ချ�စောတွ�ှ့သလ�။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�
�လ့�က်ပ်ို့ါ အထက်ပ်ို့ါစောများ�ချွန်း်�များျး�နှှင်် ်ပို့တသ်က်၍် စော�ွ�စောနှွ�စောမြ��က်း��န်း ်အ�ွ��များျး�က့်�များ့န်းစီ ်၂၀ 
အချျန့်းစ်ောပို့�ပို့ါ။

များ့န်းစီ ် ၂၀ မြပို့ည်််လှင်အ်�ွ��များျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်စ်ောချ်ယူပြီးပို့ီ�များှတခ်ျျက်စ်ောတးင်�်ပို့ါ။ စောအးက််ပို့ါများှတ်စီ�တ့��
က် အစောထးက်အ်က်ူမြ�စီပ်ို့ါလ့များ််များည်။်

များချစော�းစ်ီ ်- လူစောများှးင်ခ်ျ့�များုက်ျ��လွန်း်ပြီးပို့ီ�လူက်�န်းက််ူ�များုလည်�်က်ျု�လွန်း�်ွယ�်ှ့သည်။် (သ့��စောသးလ်ည်�်
သူများ၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်က့််�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။်)

၅၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

က့်�ချစော�းစ်ီ ် - လူစောများှးင်ခ်ျ့�များု က်ျ��လွန်းပ်ြီးပို့ီ�လူက်�န်းက််ူ�များုလည်�်က်ျု�လွန်း�်ွယ�်ှ့သည်။် က့်�ချစော�း်
စီ၏် သူင်ယခ်ျျင်�်အ့များ်တွင် ် အမြပို့းစော�းင်အ်စီ်က့်�များည်သ့်��စောန်းထ့�င်�်သလ��့�သည်် ် အချျက်အ်လက် ်
က်ွနှ�်ပို့်တ့��တွင် ် များ�ှ့စောပို့။ ထ့��မြပို့င် ် စီးအ့တ်တွင် ် �းပို့ါသလ� က်ွနှ�်ပို့တ့်�� များသ့စောပို့။ အမြပို့းစော�းင််
အစီက့််�အး�လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်အတွက် ် စောပို့�သည််စ်ောင်ွမြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့သည်။် စောန်းးက်ထ်ပို့်မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချ 
�ှ့သည်မ်ျားှး က့်�ချစော�းစ်ီ၏် များူ�ယစီစ်ော�� စောများှးင်ခ်ျ့�စော�းင်�်ချျသည်် ်အလ�ပို့အ်တွက် ်စီးအ့တထ်�တွင် ်
များူ�ယစီစ်ော��က်�သ့်�� တ�း�များဝင်ပ်ို့စီစည်�်များျး�ပို့ါနှ့�င်သ်ည်။်

ဟု့�တယ်ပို့့�င်�်ှင် ်(နှ့�င်င်် ံက်) - လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်
က့်�ချစော�းစ်ီ၏် သူင်ယခ်ျျင်�် (နှ့�င်င်် ံချ) - အစောမြချအစောန်း၊ �ည်�်ွယခ်ျျက်န်ှှင််် စီးအ့တထ်�တွင်�်းပို့ါ
သလ�စီသည်် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�ပို့့�လ့�အပို့သ်ည်။်

စီက်ရ်ှု�ပံို့့�င်�်ှင် ် (နှ့�င်င်် ံ ဂ္ဂ) - စောများးင်န််းီသည် ် စီက်ရ်ှု�ပံို့့�င်�်ှင်အ်း�ချျဉ််�က်ပို့၍် အလ�ပို့စ်ောတးင်�်ချ ံ
စောသးလ်ည်�်စီက်ရ်ှု�ပံို့့�င်�်ှင်သ်ည် ် စောများးင်န််းီ၏ သန်းး�စီ�ွယ ် အစောမြချအစောန်းအး� အလွန်း်အများင််� 
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�်မြချင်�်သည် ်လူက်�န်းက််ူ�များုမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည််် သက်စ်ောသမြ�စီသ်ည်။်

အမြပို့းစော�းင်ည််ီများ - သူများသည် ် များည်သ်ည်််န်းယစ်ီပို့က့််�များှ များစောက်ျးမ်ြ�တသ်မြ�င််် များည်သ်ည််် 
စော�့�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်ဥပို့စောေက့်�များှ များချျ ့ု�စော�းက်စ်ောပို့။ သူများသည် ် လူက်�န်းက််ူ�များု က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူတစီ်
စောယးက်မ်ြ�စီသ်ည်။် သူများသည် ် လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း အမြများတထ်�တ်ချ�ံ�ွယ�်ှ့ပြီးပို့ီ� သ့���့�လှင် ် သူများ
သည် ်စောေသနှာ�လ့င်အ်လ�ပို့သ်များး�ဥပို့စောေ က့်�ချျ ့ု�စော�းက်�်းစော�းက်န်ှ့�င်သ်ည်။်

၅၁



၅၂

အမြပို့းစော�းင် ်အစီက့််� - သူသည် ်နှ့�င််င်တံက်းန်းယ်စီပို့က့််�တ�း�များဝင်မ်ြ�တသ်န်း်�ချ�်သည််် တ�း�များ
ဝင် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်သူတစီဦ်း�မြ�စီသ်ည်။်သူ်အစောမြချအစောန်းက့်����ံမြ�တ�်န်း် စောန်းးက်ထ်ပို့ ်အချျက်အ်လက် ်
များျး���ှ့�န်းလ့်�အပို့သ်ည်။်

များလ့စောများမး ် - သူများသည် ် နှ့�င််င်တံက်းန်းယ်စီပို့က့််�တ�း�များဝင်မ်ြ�တသ်န်း်�ချ�်သည််် တ�း�များဝင််
စော�့�စောမြပို့းင်�်သူ တစီဦ်း�မြ�စီသ်ည်။် က်ွနှ�်ပို့်တ့�� ယချ�သ့သည််် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�အ�သူများသည် ်
စော�ွများျ ့ု�များျး� လးသည်အ်ထ့လများ�်စော��တွင်အ့်ပို့်�န်း်နှှင််် စောတးင်�်�များ�်စီး�စောသးက်�်န်း် ���ံမြ�တခ်ျ�်
သည်််အတွက် ်လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်များချ�ံစောပို့။

စောများးင်န််းီ - စောများးင်န််းီသည် ်နှ့�င််င်တံက်းန်းယမ်ြချး�များျဉ််�က့်�တ�း�များဝင် ် မြ�တစ်ောက်ျးခ်ျ�်သည််် တ�း�များ
ဝင် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််သူမြ�စီသ်ည်။် သူ်က့်�စီက်ရ်ှု�ပံို့့�င်�်ှင်က််စောချါင်�်ပို့�မံြ�တစ်ောန်းသမြ�င်် ်သူ၏မြ�စီစ်ီဉ််
သည် ်လူက်�န်းက််ူ�များုမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

 
စ်ိန်�မော်ခို်�ု��်�

စောအးက််ပို့ါစီး�င်�်တွင် ် အး�လ��ံအမြပို့ည််အ်စီ�မံျားဟု�တစ်ောသးလ်ည်�် သင်တ်န်း�်ပို့့��ချျသူအတွက် ်
အက်ူအည်ီမြ�စီစ်ောစီများည်် ်အဓိ့က်အချျက်အ်ချျ ့ု�က့်�စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည် ်-

• စောင်ွအလှ�အစောမြပို့းင်�်က်�သ့်��စောသး ‘�ည်�်ွယခ်ျျက်’်က့်�စော�းမ်ြပို့သည်် ်သက်စ်ောသ 
အစောထးက်အ်ထး� က့်� �ှးစော�ွ�န်းန်ှှင်််�ှင်�်လင်�်စီွးစော�းမ်ြပို့�န်းခ်ျက်ခ်ျ�စောလ�်ှ့ပို့ါသည်။်

• လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်နှှင််် လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်တ့��က့်� စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်‘အချင်�်မြ�စီ�်း’ စောန်း�း
များျး�စီွး �ှ့စောလ�်ှ့ပို့ါသည်။် ဥပို့များး ဟု့�တယအ်ချန်း်�များျး�၊ ယဉ်မ်ျားျး� စီသမြ�င်် ်�ှ့တတသ်ည်။် 
တစီခ်ျါတစီ�်တံွင် ်သသံယ�ှ့သူများျး�နှှင်် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�သည် ်ဟု့�တယအ်ချန်း်� 
များျး�တွင်စ်ောချတူချဏာသးစောန်းထ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�၎င်�်တ့��ထွက်ခ်ျွးသည်န်ှှင်််ယင်�်အချန်း�်များျး�က့်�ပို့�မံျားှန်း်
အး�မြ�င်််
• သန်း််�ှင်�်စော��လ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက်ထ်ပို့ဧ်ည်််သည်မ်ျားျး�ထပို့မ်ျားစံောန်းထ့�င်မ်ျားည်မ်ြ�စီ်

သည်််အတွက်သ်က်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး�များျး�စောပို့ျးက်ပ်ို့ျက်သ်ွး�မြချင်�်သ့��များဟု�တ်
သသံယ�ှ့သူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်််

• ချျတ့�်က်�်န်းခ်ျက်ခ်ျ�မြချင်�်စော�က်းင််ဟ်ု့�တယမ်ျားျး�များှသက်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး��ယူ
�န်းခ်ျက်ခ်ျ�နှ့�င််ပို့ါသည်။်

• လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံသူများျး�က့်� များ�က်းချဏာ�့�သလ့� အက်ျပို့က့််�င်ပ်ြီးပို့ီ� စောေသတွင်�် 
အလ�ပို့သ်များး� ဥပို့စောေများျး� သ့��များဟု�တ ်လူက်�န်းက််ူ�များု ဥပို့စောေများျး� အစီ�ှ့သည်တ့်��က့်� ချျ ့ု�
စော�းက်စ်ောစီမြချင်�်မြ�င်် ်အမြချး�မြပို့စီမ်ျားုများျး� က်ျ��လွန်းစ်ောစီစောလ ်�ှ့သည််အ်တွက် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��
စော��အ�ွ��များျး�အစောန်းမြ�င်် ်ထ့�သ့��က်ျ��လွန်းစ်ောစီသည််မ်ြပို့စီမ်ျားုများျး�က့်�ချွ�မြချး�သ့�ှ့�န်းခ်ျက်ခ်ျ�စောလ်
�ှ့ပို့ါသည်။်တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�သည်ထ့်�အချျက််က့်�သတ့မြပို့ုန်းး�လည်ပ်ြီးပို့ီ�လူ
က်�န်းက််ူ�ချ�ံသူများျး�အး�မြပို့စီမ်ျားုစီွ��့�များုများျး�က့်�စော�ှးင်�်ှး��များည်မ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။်

• တစီခ်ျါတစီ�်တံွင််လူစောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ��းများှလူက်�န်းက််ူ�သည််အ်မြ�စီသ့်��စောမြပို့းင်�်လ�သွး�
စောသး်လည်�်
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူသည်၎်င်�်တ့��များှးလူက်�န်းက််ူ�ချံစောန်း�သည်က့််�များသ့သည်လ်ည်�်�ှ့နှ့�င််

ပို့ါသည်။်
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၅၃

Photo: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

• လူက်�န်း်က်ူ�သူများျး� က်ွန်း�်က်တ်ွင် ်ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင်သ်ူ အများျး�အမြပို့း� �ှ့တတ်
သည်််အတွက် ်အဓိ့က် စီီစီဉ်သ်ူများျး�က့်� ချွ�မြချး�စော�းထ်�တ်�န်း် ချက်ခ်ျ�စောလ�်ှ့ပို့ါသည်။် 
ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော�� အ�ွ��များျး�သည် ်အမြများင်််���ံအ�င််် စီ�စီည်�်မြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်းသ်ည််် အ�ွ��
များျး�က့်� မြပို့စီမ်ျားုစီွ��့�နှ့�င််�န်း�်ည်�်ွယလ်�ပို့်စော�းင်သ်င်််သည်။်

• တစီခ်ျါတစီ်�တံွင် ်လူက်�န်း်က်ူ�ချံ�သူများျး�သည် ်များ့များ့တ့�� လူက်�န်းက််ူ�ချံစောန်း�စော�က်းင်�် များသ့
�က်ပို့ါ။ဥပို့များး -
• အ�က်များ�်�က်ပ်ို့ဋိ့ပို့က်ခများျး�မြ�စီပ်ို့ွး�စောန်းသည််စ်ောန်း�းများှစော�့�စောမြပို့းင်�်လးမြချင်�်စော�က်းင်််

ယချင်အ်စောမြချအစောန်းနှှင်််ယှဉ်လ်ှင်ပ်ို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းသ်ည်််အစောမြချအစောန်းသ့��စော�းက််
စောန်းသည်ဟ်ု�ထင်မ်ြများင်န်ှ့�င်သ်ည်။်

• အက်ျပို့က့််�င်ခ်ျ�ံ၍မြပို့စီမ်ျားုများျး�က်ျ��လွန်းပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင်ဥ်ပို့စောေအ�များ့များ့တ့��သည််
�းဇူးဝတ်သး�မြ�စီသ်ည်ဟ်ု�ထင်မ်ြများင်ယ်ူ�ပြီးပို့ီ�အက်ူအည်ီစောတးင်�်�န်းစ်ော�က်းက်�်ွ�ံ
မြချင်�်သ့��များဟု�တအ်က်ူအည်ီများ�ထ့�က်ဟ်ု�ထင်မ်ြများင်မ်ြချင်�်များျး��ှ့နှ့�င်သ်ည်။်



၅၄

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၃ 

လူူကုုန်�ကုူ��ု�်ဇိုဝတွ�ခြား�စ်��ု၏ 
အညွှှန်��ကုိန်����်�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -  လူူကုုန်�ကုူ��ုနှှင့်�် အခြားခို်��်ဇိုဝတွ�ခြား�စ်��ုတွို��ှ   ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ ခြား�စ်�နှိုင့်�သူူ��်�
ကုိုခိုွ�ခြားခို်��်တွွင့်� အမော်ထိ်ကု�အကုူခြား�စ်�သူည်း�် ညွှှန်��ကုိန်��အ���ိ����ိ�တွို�ကုိုသူတွိခြား���ိမော်စ်�န်� 

သူင့်�ကြကု်��ု၏ �ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤသင်ခ်ျန်း�်စီးပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည််

• လူက်�န်းက််ူ�များု၏ တွန်း�်စောသး/�ွ�စောသးအချျက်မ်ျားျး�က့်�ချွ�မြချး�နှ့�င်�်များည်။်
• လူက်�န်းက််ူ�များုက်ျ��လွန်းသ်ူများျး�နှှင်် ် ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ များျး�က့်� ညွှှန်းမ်ြပို့သည်် ်အညွှှန်း�်က့်န်း�်

များျး�က့်�များှတမ်ျား့�များည်။်

အခို�နိ်� - ၉၀ များ့န်းစီ်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။တွန်း်�အး�/�ွ�အး�များျး�

၂။အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး� 
အစော�က်းင်�် တင်�်က််

မြပို့သများု

၄၅

၄၅

တွန်း�်အး�နှှင််�်ွ�အး�များျး�နှှင်် ်လူများုစော��/နှ့�င်င််စံော�� သးတူ 
ည်ီများှများုများ�ှ့မြချင်�်နှှင်််တ�း�များှတများုများ�ှ့မြချင်�်အများျ ့ု�စီ�စံော�က်းင််လ်ူ

က်�န်းက််ူ�များု၏ထ့ချ့�က်မ်ျားုေဏာမ်ျားချနံှ့�င်မ်ြချင်�်နှှင်််မြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်း�်န်း်
အက်ျပို့က့််�င်ခ်ျ့�င််�စောစီချံ�မြချင်�်တ့��က့်�စောလလ်း�န်း။်

ချွ�မြချး�သတမ်ျားှတ်များုအ�င်််အများျ ့ု�များျ ့ု�နှှင်််�ှ့နှ့�င်သ်ည်််
အညွှှန်း်�က့်န်း်�များျး�နှှင််မ်ျား့တ�်က််စောပို့��န်း။်
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စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၅၅

လူု���ှ်��ု ၁ - တွွန်��အ်�နှှင့်�် �ွ�အ်���်�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -  တွွန်��အ်�နှှင့်�် �ွ�အ်���်�နှှင့််� လူူ�ုမော်��/ နှိုင့်�င့်�မော်��သူ်တွူည်းီ�ာ�ု��ှိခြားခိုင့်��နှှင့်�် 
တွ�်��ာတွ�ု��ှိခြားခိုင့်��အ���ိ�စ်ု�မော်ကြကု်င့််� လူူကုုန်�ကုူ��ု၏ ထိိခိုိုကု��ုဒုဏ်� �ခို�နှိုင့်�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ခြား�စ်��ု
ကု�း�လူွန်��န်� အကု���ကုိုင့်� ခိုိုင့်��မော်စ်ခို��ခြားခိုင့်��တွို�ကုိုမော်လူလ်ူ်�န်�။
အခို�နိ်� -  ၄၅ �ိန်စ်�

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဥ်သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ လူ���ညွှှန်��ုအလူိုကု� မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု� (၄၅ �ိန်စ်�)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အတွ�များျး�သ့��များဟု�တ ် အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�အမြ�စီ ် ချွ�လ့�က်ပ်ြီးပို့ီ�၊ FLIP 
CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�က့်�စောဝစောပို့�ပို့ါ။

၎င်�်တ့��အး�လူက်�န်းက််ူ�များု၏ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ သ့��များဟု�တ ် �းဇူးဝတမ်ျားုတွင်ပ်ို့ါဝင်�်န်း် အတင်�်ချ့�င်�်
စောစီချ�ံသူတစီဦ်း�နှှင််် သက်�့်�င်စ်ောသး�လ့�က်မ်ျားျး�က့်� မြပို့သများည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ ထ့�သူနှှင်််
ပို့တသ်က်၍် များည်သ့်��စောသးစီ့တက််ူ�စောပို့်လးသလ�က့်�ချျစော���န်း ် �လ့�က်တ်စီ်ချ�စီီအတွက် ် အချျန့်း်
စောပို့�ပို့ါများည်။် ၎င်�်တ့��သည် ်-

• က်ျး�/များစော���း
• အသက်အ်�ွယ်
• လူများျ ့ု�
• များ့သး�စီ�အစောမြချအစောန်း
• �င်�်��/ချျများ�်သးအစီ�ှ့သည်တ့်��က့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� စောန်းးက်ခ်ျံ
အ စောန်း အ ထး� အ လ့� က်် သ ရှု� ပို့် ချွ�
သည်််အတွက် ်အမြပို့စီတ်င်မ်ျားည် ်များဟု�တ်
စော�က်းင်�်နှှင်််၎င်�်တ့��၏အစောတွ�အမြများင််
များျး�က့်�စီ့တ်ချျလက််ချျများှစောဝ၊ချျစော��နှ့�င််
စော�က်းင်�်စောသချျး က်တ့စောပို့�ပို့ါ။



၅၆

Pair  Work

You will see a series of slides with the description of a person who has been

trafficked . When you read the slide you should discuss with your partner,

what picture automatically comes to mind. In terms of:

• Gender

• Age

• Ethnicity

• Family situation

• Are they rich or poor?

* Please note: there is no right or wrong answer here

�လူိုကု� - အတွွ�လူိုကု�လူု��င့်န်��စ်ဉ်း�
လူက်�န်းက််ူ�ချ�ံသူ တစီဦ်း�စီီနှှင််် ပို့တသ်က်၍် �ှင်�်မြပို့ချျက်မ်ျားျး� ပို့ါဝင်သ်ည််် �လ့�က်အ်တွ�တစီ်ချ�က့်� 
မြပို့သစောပို့�များည် ်မြ�စီသ်ည်။် သင််တ်ွ�စော�း်နှှင်််အတူ စော�ွ�စောနှွ��က်ည််ရ်ှုု�များည်် ်�လ့�က််က့်� သင်�်တရ်ှုု
ချျန့်း်တွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��များှ များည်သ်ည်က့််� ပို့ထများ���ံစီဉ်�်စီး�များ့သန်းည်�် -

• က်ျး�/များစော���း
• အသက်အ်�ွယ်
• လူများျ ့ု�
• များ့သး�စီ�အစောမြချအစောန်း
• �င်�်��/ချျများ�်သး

*ဤစောန်း�းတွင်အ်စောမြ�များှး�သည်/်များှန်းသ်ည််ဟုူ၍များ�ှ့သည်က့််�ဂ္ဂရှု�မြပို့ုပို့ါ။ 

�လူိုကု���်� - �လူိုကု�တွွင့်� မော်အ်ကု��ါစ်ကု်�လူု����်��ါဝင့်�သူည်း� -
• များူ�ယစီစ်ော��ဝါ�က့်�အချစော�က်�စောင်ွမြ�င်် ်သယစ်ော�းင်စ်ောပို့�သူ
• ၂၁ နှှစီ ်အ�ွယ ်လ့င်လ်�ပို့သ်း�
• အလွန်း�့်���ွး�သည်် ် အစောမြချအစောန်းမြ�င််် စောန်းထ့�င်�်ပြီးပို့ီ�တစီစ်ောန်း်တွင် ် ၁၈ န်းး�ီလ�ပို့�်န်း် 

စောစီချ့�င်�်ချ�ံစောသး လယလ်�ပို့်သး�



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၅၇

A person forced to traffick drugs

A 21 year old person forced into sex exploitation

A farm labourer forced to work 18 hour days and live 

in inhumane conditions



၅၈

Push/ Pull

• Push Factors: named because they create a ‘push’ force moving the

individual away from their current situation and towards a situation

vulnerable to trafficking. For example: poverty, abuse, war and genocide,

natural disaster, persecution.

• Pull Factors: named because they cause a ‘pull’ force, drawing individuals

towards the risk of trafficking. Examples include (among others): safety and

security, freedom from persecution, offer of employment and education

opportunities.

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

၁။ �လ့�က်မ်ျားျး�က့်�တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြပို့ပြီးပို့ီ�လှင် ်�လ့�က်တ်စီ်ချ�ပြီးပို့ီ�တ့�င်�် ၎င်�်တ့��အစော�က်းင်�်
စီဉ်�်စီး��း၌ သင်တ်န်း်�သး�များျး�ဂ္ဂရှု�မြပို့ု�န်း ်လ့�အပို့သ်ည််် စောအးက််ပို့ါ အစော�က်းင်�်အ�းများျး�
က့်� မြပို့န်းလ်ည်စ်ောမြပို့းမြပို့ပို့ါ -

• က်ျး�/များစော���း
• အသက်အ်�ွယ်
• လူများျ ့ု�
• များ့သး�စီ�အစောမြချအစောန်း
• �င်�်��/ချျများ�်သး

၂။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်��လ့�က်တ်စီ်ချ�လှင်စ်ော�ွ�စောနှွ��န်းန်ှှင််် ၎င်�်တ့��၏ အကြံက်ဥံာဏာ်
များျး�က့်� ချျစော���န်း ်အချျန့်း် ၂ များ့န်းစီ၊် ၃ များ့န်းစီ ်စောပို့�ပြီးပို့ီ� ထ့�အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး� က့်�စီးသင်ခ်ျန်း�် 
တစီခ်ျ�လ�ံ�ထမံျားှစောဝစောပို့�စောစီပို့ါ။၎င်�်တ့��အလ�ပို့အ်စောတွ�အကြံက်ုံအ�မြ�စီစ်ောစီ၊ များီေီယးများျး�များှ မြ�စီစ်ောစီ 
အစီသမြ�င်် ်မြများင်စ်ောတွ��ူ�သည််ပ်ို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး� အစော�က်းင်�်စီဉ်�်စီး��က်ည််ပ်ို့ါက် က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များု၊ 
အသက်အ်�ွယ၊် လူများျ ့ု� အစီ�ှ့သည်တ့်��အလ့�က် ်လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ်ပို့ါဝင်ပ်ို့တသ်က်မ်ျားုများျး�၏ 
စောမြပို့းင်�်လ�များုပို့�စံီမံျားျး�က့်� သတ့မြပို့ုများ့သလး�စောများ�မြများန်း�်ပို့ါ။ ဥပို့များး အချျ ့ု�စောေသများှ အများျ ့ု�သများီ�များျး�
အး� လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�် စီသည်တ့်�� မြ�စီသ်ည်။်

၃။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က်စောန်းးက်ခ်ျံအစောမြချအစောန်းတစီခ်ျ�စီီက့်��က်ည််ပ်ြီးပို့ီ�၎င်�်တ့��စီဉ််�စီး�များ့သည််
များျး�က့်�များှစောဝစောန်းစီဉ်တ်ွင်သ်င်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည်စ်ီးသင်ခ်ျန်း�်စော�ှ����ံ�ှ့ flip chart စောပို့်တွင်၎်င်�်
တ့��၏ အစောတွ�အကြံက် ံ များျး�က့်�ချျစော��ပြီးပို့ီ�ထ့�အစောတွ�များျး�က့်�များ�က်းများီ�က်လ်က်စ်ောလလ်းသွး�
များည်ဟ်ု��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

၄။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောအးက်ပ်ို့ါ�လ့�က်မ်ျားျး�မြပို့သပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၅၉

�လူိုကု� - တွွန်��အ်�/�ွ�အ်�မော်��အခို�ကု���်�

တွန်း်�အး�စောပို့�အချျက်မ်ျားျး� - လူတစီဦ်း�စီီက့်� လက်�်ှ့အစောမြချအစောန်းများှ စောဝ�က်ွးစောစီပြီးပို့ီ� လူက်�န်းက််ူ�
များုေဏာ ်ချ�ံနှ့�င်သ်ည််် အစောမြချအစောန်းတစီ်ချ�သ့�� “တွန်း်�ပို့့��သည််”် အး�တစီ်ချ�မြ�စီစ်ောပို့်စောစီ၍ တွန်း�်အး�
ဟု� စောချ်သည်။်ဥပို့များး�င်�်��များွ�စောတမြချင်�်၊အလွ�သ��ံစီး��က်�်ခံျ�ံမြချင်�်၊စီစီပ်ို့ွ�နှှင်််လူများျ ့ု�တ�န်း်�
သတမ်ြ�တမ်ျားု၊ သ�းဝစော��အနှာ�းယ၊်နှှ့ပို့်က်ွပို့ခ်ျ�ံမြချင်�်အစီ�ှ့သည်။်

�ွ�အး�စောပို့�အချျက်မ်ျားျး� - လူတစီဦ်း�စီီက့်� လူက်�န်းက််ူ�များုအနှာ�းယ ်�ှ့�းသ့�� “�ွ�စောချ်သည််”် အး�
တစီခ်ျ� မြ�စီစ်ောပို့်စောစီ၍ �ွ�အး�ဟု� စောချ်သည်။် ဥပို့များးများျး�တွင် ်စော��က်င်�်စော��နှှင််လ်�ံခြုံချုံစော��၊ နှှ့ပို့က််ွပို့်
များုများှ လွတ်စောမြများးက်စ်ော��၊အလ�ပို့အ်က့်�င်န်ှှင်််ပို့ည်းစော��အချွင််အ်လများ်�များျး�က်များ�်လှများ�်များုတ့�� (အမြပို့င််
အမြချး� �ွ�စော�းင်မ်ျားုများျး�စီွး)ပို့ါဝင်သ်ည်။်

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည် ် ၎င်�်တ့��စောချါင််�ပို့�မံြ�တလ့်�သည်် ် ပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�အစောန်းမြ�င်် ် ေဏာမ်ျားချနံှ့�င်သ်ည်််
က့်စီစများျး� (တွန်း�်အး�များျး�)က့်��ှးစော�ွပြီးပို့ီ�စောန်းးက်စ်ောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံများည််အ်စောမြချအစောန်းတစီခ်ျ�သ့��
အက်ျပို့က့််�င်ပ်ို့့��စော�းင်န်ှ့�င််များည်််�ွ�အး�များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်မြ�င််ထ့်�သူများျး�အး� တွန်း�်အး�/�ွ�
အး�များျး�သ��ံ၍ ပို့စီမ်ျားှတ ်ထး�တတပ်ို့ါသည်။်

ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အစောန်းမြ�င်််တွန်း်�အး�/�ွ�အး�များျး�က့်�န်းး�လည််သစော�းစောပို့ါက််ပို့ါက်လူ
တစီဦ်း�လူက်�န်း်က်ူ�များုတွင်ပ်ို့ါဝင်စ်ောန်းစော�က်းင်�်အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�က့်� �ှးစော�ွ�းတွင် ် အစောထးက်အ်ပို့ံ် 
မြ�စီန်ှ့�င််ပို့ါသည်။် ၎င်�်တ့��က့်� များဟုးဗျ�ဟုးအ�င််တ်ွင်လ်ည်�် အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များး -

�လူိုကု� - တွွန်��အ်�၊�ွ�အ်�န်�ူန််

စီီ�ပို့ွး�စော��အ�ချျ ့ု�တ�သ်ည်််စောေသတစီခ်ျ�တွင်သ်�းဝစော��အနှာ�းယက််ျစော�းက်ခ်ျ�်ပို့ါက်စောေသချံ
များျး�၏စီး�ဝတစ်ောန်းစော��က့်�မြပို့င်�်ထန်းစ်ီွးထ့ချ့�က်န်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�ထ့�စောေသစောန်းလူများျး�က့်�ပို့့�များ့��င်�်��များွ�စောတ
စောစီပို့ါသည်။်ထ့�သ့���င်�်��များွ�စောတမြချင်�်သည် ် ထ့�စောေသစောန်းပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�သည်အ်လ�ပို့�်ှး�န်းန်ှှင််် ၎င်�်
တ့��၏စီီ�ပို့ွး�စော��အစောမြချအစောန်း တ့��တက်စ်ောစီ�န်းအ်မြချး�စောေသများျး�က့်�အစီ�လ့�က်အ်ခြုံပို့ုံလ့�က် ်
စော�့�စောမြပို့းင်�်�န်းတ်ွန်း်�အး�တစီခ်ျ�မြ�စီလ်းပို့ါသည်။်လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည်စ်ောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ
တွန်း်�အး�/�ွ�အး�များျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့လးများည်မ်ြ�စီသ်ည် ်-

တွန်း်�အး� - များ့များ့တ့�� များ့သး�စီ�များျး�အး� စောင်ွစော�က်�စောထးက်ပ်ို့ံ်လ့�စီ့တ ် မြပို့င်�်မြပို့စောန်းသူများျး�များှး စောေသ
တွင််�၌အချွင််အ်လများ�်အလွန်းန််းည်�်ပို့ါ�မြချင်�်စော�က်းင််အ်စောမြချအစောန်းပို့့�များ့��့���ွး�လးမြချင်�်။

�ွ�အး�-အလ�ပို့န်ှှင်််စောင်ွစောပို့�များည်ဟ်ု�က်များ�်လှများ�်များု(လက်စ်ောတွ�တွင်အ်တင်�်အက်ျပို့ ် ချ့�င််�စောစီမြချင်�်
သ့��များဟု�တလ့်င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင််�ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�်တ့��က်�သ့်��စောသးအစောမြချအစောန်းမြ�စီသ်ည်)်



၆၀

Example of Push and Pull

If a natural disaster happens in an economically poor area, it is likely to heavily

impact on local livelihoods, which in turn pushes people further into poverty. This

in turn will motivate individuals to mass migrate in order to seek work and

improve their economic support. Traffickers will see the following push and pull

factors:

• Push: people desperate to earn money so that they can support their

families, perpetuated by there being very few opportunities available.

• Pull: the offer of work and money (which in reality is a situation such as

forced labour or sexual exploitation)

၅။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ဤလုပို့�်ှး�များု၏အတွ�လ့�က်လ်�ပို့်င်န်း�်စီဉ်အ်တွင်�် flip chart စောပို့်
တွင် ် စော��သး�ချ�သ်ည်််စီက်း�လ��ံများျး�က့်�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့စ်ောစီပို့ါ။၎င်�်တ့��အး�စောအးက်ပ်ို့ါ
အစောမြ�နှုက်စ်ောများ�ချွန်း�်များျး�စောများ�ပို့ါ -
• Flip chart စောပို့်များှးတွန်း�်အး�စောပို့�အချျက်စ်ောတွစောတွ�လး�။
• �ယလ့်�တွန်း်�အး�စောပို့�အချျက်စ်ောတွစော�က်းင််လ်ူက်�န်းက််ူ�ချံ�တ�အ်စောမြချအစောန်းစော�းက်�်က်

�တးလ�။ဥပို့များးစောင်ွစော�က်�ေါများှများဟု�တအ်လ�ပို့အ်က့်�င်အ်ချွင်််အလများ်��များယ�့်�တ�်က်တ့
လး�။

• ယချင််မြပို့ထး�သည််�်လ့�က်မ်ျားျး�တွင်က််ျး�/များစော���း န်းများူန်းးများျး�က့်� ချျန်းလ်ှပို့ ်ထး�
ပို့ါသည်။် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� “�ယသ်ူ�ယ်ဝါ က်ျး�မြ�စီတ်ယ၊် များမြ�စီတ်ယ်
လ့�� တစီခ်ျ�ချ�က့်� အစောမြချချပံြီးပို့ီ�ထင်မ်ြများင်ယ်ူ�ထး�တးများျ ့ု��ှ့လး�”ဟု� စောများ�ပို့ါ။ ဥပို့များး - 
လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံသူမြ�စီ၍်အများျ ့ု�သများီ�ဟု�များှတယ်ူသလး�သ့��များဟု�တ ်
အလ�ပို့�်က်များ�်သများး�မြ�စီ၍်အများျ ့ု�သး�ဟု�များှတသ်လး�စောများ�ပို့ါ။�းလ့��ေီလ့�ယူ��တးလ�
စောများ�ပို့ါ။

• တွန်း�်အး�စောပို့�/�ွ�အး�စောပို့�အချျက်မ်ျားျး�အစောပို့်က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များု၏အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက််
များုနှှင်််ပို့တသ်က်၍်၎င်�်တ့��အမြများင်မ်ျားျး�က့်�စောများ�မြများန်း�်ပို့ါ။ ဥပို့များး -

(၁) အများျ ့ု�သး�များျး�သည် ်၎င်�်တ့��များ့သး�စီ�၏ စောင်ွစော�က်�စောထးက််ပို့ံ်သူအမြ�စီ ်လူ်
အသ့�င်�်အဝ့�င်�်များှ သတမ်ျားှတခ်ျျက််ဟုူသည်် ်ဝန်းထ်�ပို့ဝ်န်း်ပို့့��စော�က်းင်် ်တွန်း�်အး�စောပို့�ချ�ံ
နှ့�င်စ်ောမြချပို့့�များျး�သည်။်
(၂)အများျ ့ု�သများီ�များျး�သည်လ်က်ထ်ပို့ထ့်များ်�မြများး�ပို့ါက်စောင်ွစော�က်�ပို့့�င်�်အ�လ�ခံြုံချုံ
များည်ဟ်ုူစောသးက်တ့မြ�င််လ်ူက်�န်းက််ူ�ချ�ံန်း် ‘�ွ�စော�းင်’်ချ�ံနှ့�င်စ်ောမြချပို့့�များျး�သည်။် 
သင်တ်န်း်�သး�တ့��၏ အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး�က့်� �့တစ်ောချ်စောပို့�ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၆၁

‘Patterns/ Trends’ 
Explain that we are going to discuss different indicators, and the first learning

objective is to be aware that enforcement officers should be aware of trends:

• Embedded patterns: such as the prevalence of a particular gender and

ethnicity being victim to a particular type of crime in the region, e.g., young

women in prostitution.

• Dynamic trends: patterns that change over periods of time, e.g., after a

natural disaster there is an influx of migrants seeking livelihood opportunities

that makes them vulnerable to trafficking.

�လူိုကု� - '�ု�စ်���်� / မော်ခိုတွ�မော်�စ်ီ�မော်ကြကု်င့်����်�'

ယချ�အချျန့်း်တွင် ် က်ွနှ�်ပို့်တ့��သည် ် များတူည်ီစောသးအညွှှန်း�်က့်န်း်�များျး�အစော�က်းင်�် စော�ွ�စောနှွ�များည် ်
မြ�စီစ်ော�က်းင်�် ပို့ထများ���ံနှှင််် သင်�်က်း�စော���ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားှး ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ်
စောချတစ်ော�စီီ�စော�က်းင်�်  များျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်းမ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

• တ့များ်မြများုပို့စ်ောန်းစောသးပို့�စံီမံျားျး� - က်ျး�နှှင််မ်ျားအန်းက် ်လ့င်တ်စီမ်ျားျ ့ု�က့်�သးနှှင််် များျ ့ု�နှွယ်စီ�တစီခ်ျ�
က့်�သး စောေသအတွင်�်�ှ့မြပို့စီမ်ျားုပို့�စံီတံစီမ်ျားျ ့ု�၏ ချ�ံသူသး�စောက်းင်မ်ျားျး�အမြ�စီ ်ထင်မ်ြများင်မ်ြချင်�်
ဥပို့များး - မြပို့ည််တ်န်း�်းအမြ�စီ ်အများျ ့ု�သများီ�င်ယမ်ျားျး�

• စောမြပို့းင်�်လ�စောန်းသည််် ပို့�စံီမံျားျး� - အချျန့်း်က်းလ�က်းသည်န်ှှင်််အများှ စောမြပို့းင်�်လ�စောန်းသည််် ပို့�စံီံ
များျး�ဥပို့များး - သ�းဝစော��အနှာ�းယ ်ကြံက်ုံပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်အလ�ပို့အ်က့်�င် ်အချွင်််အလများ�်
များျး�အတွက် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်�က်မြချင်�်များျး�သည် ်လူက်�န်း်က်ူ�ချံ��န်း ်အစောမြချအစောန်းများျး�မြ�စီ်
စောစီသည်။်

�လူိုကု� - 'ရိုးု���ု���်�'
• စောေသအစောမြချအစောန်းနှှင််် �က်စ်ီပို့မ်ျားု�ှ့မြချင်�်
• အချျန့်းမ်ျားှန်း် မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်နှှင််် အပို့်ေ့တ်လ�ပို့်မြချင်�်
• ဝန်း်ထများ�်များျး�စောလက််ျင််စ်ောပို့�မြချင်�်
• ပို့ါဝင််သူများျး�အ�က်း�မြ�န်း််စောဝမြချင်�်



၆၂

‘Profiles’
• Relevant to local context

• Reviewed and updated periodically

• Staff trained

• Circulated amongst stakeholders

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ပို့�စံီမံျားျး�နှှင််် စောချတ်စော�စီီ�စော�က်းင်�်များျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့မြချင်�်သည် ် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အး�
များ့များ့တ့��စောေသနှှင်် ် မြပို့စီမ်ျားုအများျ ့ု�အစီး�အလ့�က် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူ မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့သူများျး�၏ ရှု�ပို့ပ်ို့�ံ
များျး�က့်� �က််စီပို့စ်ောတွ�စောတးနှ့�င််စောပို့သည်။် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�အး�အ�့�ပို့ါရှု�ပို့ပ်ို့�မံျားျး�
အစော�က်းင်�်သင်တ်န်း်�စောပို့��များည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�ယင်�်တ့��က့်�အ�ွ��များျး�နှှင်် ်ပို့ါဝင်သ်ူများျး�အ�က်း�မြ�န်း််စောဝစောပို့�
�များည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၆၃

Victim Identification as a phased process, not a point-in-

time event (Ibid)
• Initial Screening that suggests a person might be a victim of trafficking

• Presumption by authorities that there are sufficient indicators to suggest

the person may be a victim of trafficking

• Verification by authorities that the person is a victim of trafficking. May

coincide with investigation and prosecution

• Confirmation that the person is a victim of the crime of human trafficking as 

a result of the conviction of a trafficker 

လူု���ှ်��ု ၂ - အညွှှန်��ကုိန်����်�အမော်ကြကု်င့်��တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - မြ�စီန်ှ့�င််စောချျ�ှ့သည်် ်အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�နှှင်် ်ချွ�မြချး�သတမ်ျားှတ်ပို့�အံ�င်််အ�င်််က့်�
များ့တ်�က်�်န်း်
အခို�နိ်� - ၄၅ များ့န်းစီ်

�လူိုကု� - တွစ်�ထိိုင့်�ထိ�ခြား�စ်�����ဟာုတွ�ဘ�ကု်လူအ�ိုင့်��အခြားခို်�ခြား�စ်�စ်ဉ်း�အခြား�စ်� ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််ခို��
သူူခိုွ�ခြားခို်�မော်�်�ထိုတွ��ု�

က်န်းဦး�စီစီ်စော��မြချင်�်မြ�င်််လူတစီ်ဦး�အး�လူက်�န်း်က်ူ�များု၏ထ့ချ့�က််န်းစီ်န်းးချံ�သူမြ�စီ်နှ့�င််စောမြချက့်� 
ညွှှန်းမ်ြပို့သည်။်

• အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�၏ ကြီးက့်ုတင်ခ်ျန်း််များှန်း်�ချျက်မ်ျားျး�သည် ်လူတစီဦ်း�များှး  လူက်�န်းက််ူ�များု၏ 
ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူ မြ�စီန်ှ့�င်သ်လး�က့်�လ�စံောလးက်သ်ည်််အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�မြ�စီသ်ည်။်

• လူတစီဦ်း�အး�လူက်�န်းက််ူ�များု၏ထ့ချ့�က်န််းစီန််းး ချ�ံသူအမြ�စီ ်အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�၏ 
အတည်မ်ြပို့ုချျက်။် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��မြချင်�်နှှင််် မြပို့စီမ်ျားုစီွ��့�မြချင်�်များျး� လ�ပို့စ်ော�းင်စ်ီဉ်တ်ွင်ထ့်�သ့��
သတမ်ျားှတ်မြချင်�်လည်�်မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

• လူတစီဦ်း�သည် ်လူက်�န်းက််ူ�များု၏ထ့ချ့�က်န််းစီန််းး ချ�ံသူအမြ�စီ ်အတည််မြပို့ုမြချင်�်သည်လ်ူ
က်�န်းက််ူ�သူ၏ ချဝံန်း်ချျက်စ်ော�က်းင််မ်ြ�စီသ်ည်။်



�လူိုကု� - ခိုွ�ခြားခို်�မော်�်�ထိုတွ��န်� အခိုကု�အခို���်�15

စောများှးင်ခ်ျ့�စော�့�စောမြပို့းင်�်သူသည် ် လူက်�န်းက််ူ�များု၏ ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူအမြ�စီ ် က်ျစော�းက်သ်ွး�
နှ့�င်သ်ည််များှး -

• လူက်�န်းက််ူ�သူတစီဦ်း�သည် ်သူ/သူများ၏ ချ�ီ�စီဉ်အ်း�စောများှးင်ခ်ျ့�စော�့�စောမြပို့းင်�်သူတစီဦ်း�အမြ�စီ ်
စီတင်န်ှ့�င်သ်ည်။်

• သ့���းတွင် ်စောများှးင်ခ်ျ့�စော�့�စောမြပို့းင်�်သူသည် ်ချ�ီ�စီ�့တမ်ျားျး�စောပို့��န်းအ်တွက် ်အစောကြွက်�ယူ
သစော�းတူည်ီချျက် ်က့်�မြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င်သ်ည််

• ထ့��စော�က်းင်် ်စောများှးင်ခ်ျ့�စော�့�စောမြပို့းင်�်သူသည် ်လူက်�န်းက််ူ�များုထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူတစီဦ်း� 
မြ�စီလ်းနှ့�င်သ်ည်။်

• လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည်ထ့်ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�က့်�သယယ်ူပို့့��စော�းင်�်န်း် စောများှးင်ခ်ျ့�န်းည်�်
လများ�်က့်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်

Difficulties to Distinguish 

A smuggled migrant may fall victim to trafficking …

• A trafficked person might begin his or her journey as a smuggled migrant.

• However, the smuggled migrant might then be compelled into a state of debt

bondage to pay off “journey costs”.

• Thus, a smuggled migrant can become a trafficking victim.

• Traffickers may use “smuggling” as a means to transport victims.

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-
14_for-web.pdf

�လူိုကု� -ထိိခိုိုကု�န်စ်�န်် ခို��သူူခိုွ�ခြားခို်�မော်�်�ထိုတွ��်တွွင့်� ခိုကု�ခို��ု��်� (�လူိုကု� ၁)

��ိုင့်�ခိုွင့်�်��်�နှှင့်�် �တွ�သူကု�ပြီး�ီ�န််�လူည်း�သူမော်ဘ်မော်�ါကု��ု - ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�သည် ်
အများျး�အး�မြ�င်် ် ၎င်�်တ့��၏�ပ့ို့�င််ချွင်််များျး�က့်�သတ့များမြပို့ုများ့�က်သမြ�င်် ် ၎င်�်တ့��အစောပို့် �ယစ်ောလးက််
အတ့�င်�်အတးနှှင််် �ယလ့်�စောချါင််�ပို့�မံြ�တ�်က်သလ�က့်�အမြပို့ည််အ်ဝများသ့�က်စောပို့။

ဘ်သူ်စ်ကု်�အခိုကု�အခို���်� -  ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�သည် ်�းသးစီက်း�များတူစောသးနှ့�င်င်် ံ
သ့��များဟု�တ ်စောေသတစီခ်ျ�များှ မြ�စီန်ှ့�င်သ်မြ�င်် ်၎င်�်တ့��က့်�က်ူည်ီစောပို့��န်းက်ြီးက့်ု�စီး��က်သည်် ်စောေသချအံ�ွ��

15  https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20
     Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf

၆၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Isolation: Traffickers often isolate victims, this can be by physically isolating

them meaning that they have little or no exposure to the surrounding

community, which reduces the chance of them being seen. It can also be by

mentally isolating them by psychologically breaking down their confidence and

capacity for communicating with the community.

Difficulties in Victim Identification (2)

အစီည်�်များျး�နှှင်် ်�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့��းတွင် ်အချက်အ်ချ�များျး�ကြံက်ုံစောတွ�နှ့�င်သ်ည်။် စီက်း�မြပို့န်းမ်ျားျး�
�ှးစောတွ��န်း ် ချက်ခ်ျ�နှ့�င်သ်ည်။် စီက်း�မြပို့န်းသ်ည် ် �းသးစီက်း�တူ�န်းသ်းများက်လူက်�န်းက််ူ�များု၏ 
ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�နှှင်် ်လ�ပို့်က့်�င်�်န်း် သင်တ်န်း်�စောပို့�ထး�သူများျး�မြ�စီ�်န်း် လ့�အပို့သ်ည်။်

�လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််ခို��သူူခိုွ�ခြားခို်�မော်�်�ထိုတွ��်တွွင့်� ခိုကု�ခို��ု��်� (�လူိုကု� ၂)

သီ�မြချး�ချွ�ထ�တထ်း�မြချင်�် - လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည် ်များျး�စောသးအး�မြ�င်် ်ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�
က့်�မြပို့င်ပ်ို့လူ်အ�ွ��အစီည်�်နှှင််် ထ့စောတွ�များုန်းည်�်စောအးင် ် သ့��များဟု�တ ် လ�ံ�ဝများ�ှ့စောအးင်၊် ၎င်�်တ့��အး�
မြပို့င်ပ်ို့များှ မြများင်စ်ောတွ�များုစောလျးန််းည််�စောစီ�န်းအ်တွက် ် တသီ�တသန်း််  ထး��ှ့သည်။် ထ့��မြပို့င် ် များ့များ့က့်�ယ်
က့်�ယ��ံက်ည်မ်ျားုနှှင််် လူ်အ�ွ��အစီည်�်နှှင်််�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�နှ့�င်စ်ီွများ�်က့်��ျက်�်ီ�မြချင်�်မြ�င်် ် စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င််�း အ�လည်�်သီ�မြချး�ချွ�ထ�တထ်း�သည်။်

ယဉ်စ်ောက်ျ�များု - ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�သည် ် ၎င်�်တ့��၏အစောမြချအစောန်းက့်�အလွန်း�်ှက်�်ွ�ံ�က်သမြ�င်် ်
၎င်�်တ့��အး�စော�းထ်�တစ်ောတွ��ှ့သွး�များည်က့််�များလ့�လး�နှ့�င်ပ်ို့ါ။ ဥပို့များး -

• လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံသည််ထ့်ချ့�က််န်းစီန််းးသူတစီ်ဦး�သည် ်သူတ့��ကြီးက်ီ�မြပို့င်�်လးသည်် ်
ယဉ်စ်ောက်ျ�များု အ�က်ျး�/များစော���းစီနံှုန်း်�က့်�များ့သး�စီ�အ�့�� များထ့န်း�်သ့များ�်နှ့�င်စ်ောတး်
သည်််အတွက်န်ှှင််် များ့များ့�ဝက့်� များထ့န်း�်ချျုပို့်နှ့�င်စ်ောတးသ်ည်််အတွက် ်�ှက်�်ွ�ံများုနှှင်် ်
စောယးက်ျ်း�သ့က်ခးက်ျ�င်�်များုက့်� (က်ျး�အတွက်)် ချံစီး��နှ့�င်သ်ည်။်

• များန်းက်ပ်ို့့�င်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင်မ်ြပို့ုလ�ပို့ခ်ျ�်သည််် “စောယးက်ျး်�/များ့န်း�်များတစီဦ်း��့�တး�းလ�” 
ပို့့�စီတးများျး� က့်�မြပို့န်းလ်ည် ်အသ�ံ�မြပို့ုသင််သ်ည်။်

• လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုသည် ်ယဉ််စောက်ျ�များုနှှင်် ်�းသးစော���့�င်�်းယ��ံက်ည််
များုတ့��စော�က်းင်် ်ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူအး�ကြီးက်ီ�စီွးစောသးအ�ှက်�်များုနှှင်် ်အမြပို့စီမ်ျားက်င်�်များုက့်� 
ချစံီး��စောစီ နှ့�င်သ်ည်။်
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• Dependence: Psychological strategies applied by the trafficker, such as

fear or making the victim feel a sense of indebtedness (debt bondage),

may lead to the victim feeling that they are dependent on the trafficker or

have a sense of loyalty.

• Trauma and Mental Health: Victims may be experiencing trauma and/ or 

other mental health issues that can make it difficult for them to recognize or 

communicate that they have been victim to TiP. 

Difficulties in Victim Identification (3)

Cultural: Victims may not want to be identified because they feel a deep sense

of shame for their situation, for example:

• A male or female victim may feel a sense of shame and emasculation (for a

male) for not being able to be in control of his/ her life and provide for their

families in the way the culture in which he was brought up with views as the

norm – this ‘norm’ is usually defined/ shaped differently per gender.

– Sexual exploitation can again bring great shame and guilt onto the

victim, impacted by belief systems that are conditioned by culture and

religion.

Difficulties in Victim Identification (2)

�လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််ခို��သူူခိုွ�ခြားခို်�မော်�်�ထိုတွ��်တွွင့်� ခိုကု�ခို��ု��်� (�လူိုကု� ၃)

�ှီခိုို�ု- လူက်�န်းက််ူ�သူသည် ် (စော�က်းက််�ွ�ံများုသ့��များဟု�တ ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူအး�အစောကြွက်� နှွံန်းစီ် 
စောန်းသည်ဟ်ု�ချစံီး��စောစီမြချင်�်မြ�င်် ် လူက်�န်းက််ူ�သူအစောပို့် များှီချ့�စောန်း�သည် ် သ့��များဟု�တ ် သစီစး�ှ့�များည််
ဟုူစောသးချံစီး�များုတ့��မြ�စီလ်းစောစီသည််)် စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းန်းည်�်ဗျ�ဟုးများျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်

စ်ိတွ�ဒုဏ်��်နှှင့်�် စ်ိတွ�ကု�န်���်မော်��- ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�သည် ် စီ့တေ်ဏာ�်းမြပို့င်�်ထန်းမ်ြချင်�်
နှှင််် အမြချး�စီ့တက််ျန်း�်များးစော��မြပို့သန်းးများျး�က့်�ကြံက်ုံစောတွ��နှ့�င်သ်ည်််အတွက် ် ၎င်�်တ့��အး�လူက်�န်း်
က်ူ�ချ�ံသည်က့််� များှတမ်ျား့�န်း ်�က််သွယစ်ောမြပို့း�့��န်း ်ချက်ခ်ျ�နှ့�င်သ်ည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Common Myths about Victims

• They do not take opportunities to escape and therefore there was no

coercion.

• If they say they have a better life than previously, then they have not been

trafficked.

• They are not victims when they reject help

(OSCE, 2011)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ဤ�းသး�ပို့အ်း�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုန်းည်�်လများ�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင် ် ထပို့မ်ျားစံောလလ်း
များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

�လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််ခို��သူူ��်�အမော်ကြကု်င့်��လူူသူိ��်�သူည်း်� ထိင့်��ှတွ�ယ်ု�စ််��ု��်�
• သူတ့��သည် ် လွတစ်ောမြများးက်�်န်း ် အချွင်််အစော��က့်�များယူ�က်စောပို့၊ ထ့��စော�က်းင်် ် အး�စောပို့�များုများ�ှ့ချ�်

စောပို့။
• အက်ယ၍် ယချင်ထ်က် ် ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းသ်ည်််�ဝတွင် ် စောန်းထ့�င်�်က်�သည်ဟ်ု�စောမြပို့းလး

ပို့ါက် ၎င်�်တ့��သည် ်လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူများျး�များဟု�တ�်က်စောပို့။
• က်ူည်ီစောပို့�များုက့်�မြင်င်�်�န်းပ်ို့ါက် ၎င်�်တ့��သည်ထ့်ချ့�က််န်းစီန််းး ချ�ံသူများျး�များဟု�တ�်က်စောပို့။ 

(OSCE, 2011) 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�16

စော�ှ�က်လုပို့�်ှး�များုပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ် ဤအစော�က်းင်�်အ�းစောပို့်တွင် ် အစောမြချချံ
န်းး�လည်မ်ျားု �ှ့ပြီးပို့ီ�မြ�စီလ့်များ််များည်။်

လူက်�န်းက််ူ�များု၏ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူအတွက် ် နှ့�င်င််တံက်းတွင် ် အသ��ံမြပို့ုစောသးအဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�
ချျက် ်�ှ့စောန်းပြီးပို့ီ�မြ�စီစ်ောသးလ်ည်�် (ယင်�်က့်�စော�ှ�က်လုပို့�်ှး�များုတွင်သ်င်�်က်း�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�မြ�စီသ်ည်)် ထ့ချ့�က််

16  https://www.osce.org/bih/106977?download=true
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န်းစီန််းးချ�ံသူ မြ�စီန်ှ့�င် ်စောမြချ �ှ့သူများျး�၏ ပို့�ံသဏ္ဍာန်း်များျး�က့်�န်းး�လည်�်န်း် က်ူည်ီစောပို့�သည််ပ်ို့�စံီမံျားျး�နှှင််် 
စောချတစ်ော�စီီ�စော�က်းင်�်များျး��ှ့သည်။် လူသ့များျး�သည်် ် ပို့�စံီအံချျ ့ု�များှးလ့င်လ်�ပို့်သး�အမြ�စီ ် အဓိများမချ့�င််�
စောစီချံ�သည်် ် များ့န်း�်က်စောလ�သ့��များဟု�တ ် လ�ပို့်ချလစီးအန်းည်�်င်ယမ်ြ�င်် ် �င်�်��မြချင်�်ကြီးက်ီ�စီွးလ�ပို့က့််�င််
စောန်း�က်သည်် ်စောန်းးက်ခ်ျံအစောမြချအစောန်းများျ ့ု�များှ က်စောလ�များျး�။

စီး�င်�်ဇူးယး�များျး�အ�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယစ်ောသးစောစီျ�သည်မ်ျားျး� (စောန်းးက်ထ်ပို့ ် လုပို့်�ှး�များု
တွင် ် စောလလ်းများည်)် လည်�်ပို့ါဝင်သ်ည်။် သ့���းတွင် ် အမြချး�လူများျ ့ု�စီ�တံွင်ဥ်ပို့များး - တက်သူ့�လ်
�ွ���များျး�၊ စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�်�ှင်မ်ျားျး�၊ စီီ�ပို့ွး�စော���သဇူးး�ှ့ပြီးပို့ီ�တည်ပ်ြီးင့်များစ်ောသးများ့သး�စီ�များျး�များှ 
�ယစ်ောက်ျးသ်က်မ်ျားျး�လည်�်ပို့ါဝင်သ်ည်။်

လူသး�များျး�မြ�စီသ်ည်််အတွက် ် က်ွနှ�်ပို့်တ့��အး�လ�ံ�တွင် ် ပို့�စံောသသတ်များှတ်ထး�သည်် ် စီ့တက််ူ�
ပို့�စံီမံျားျး� �ှ့စော�က်းင်�်က့်� ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�အစောန်းမြ�င်် ် သတ့မြပို့ုများ့�န်း ် လ့�အပို့်ပို့ါသည်။် 
ထ့�သ့�� ပို့�စံောသသတ်များှတ်စီ့တ်က်ူ�ပို့�စံော�းမ်ျားုများျး�သည် ် ချွ�မြချး�စော�းထ်�တသ်ည်််လ�ပို့်င်န်း�်စီဥ�အး�
ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးစောစီသည်။် လူက်�န်းက််ူ�များုချ�ံသူသး�စောက်းင်မ်ျားျး�အး� စော�းထ်�တ်�းတွင် ် များည်သ့်��ပို့�ံ
သဏ္ဍာန်း�်ှ့လ့များ်မ်ျားည်ဟ်ု� ကြီးက့်ုတင် ် စောတွ�ထး�သည်် ် ပို့�စံီံများဟု�တသ်ည််် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�နှှင်် ်
ကြံက်ုံစောတွ��ပို့ါက် �ှးများစောတွ���စောက်ျးသ်ွး�နှ့�င်စ်ောသးစော�က်းင််မ်ြ�စီသ်ည်။် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�၏ 
ပို့�စံောသစီ့တ်က်ူ� သတမ်ျားှတ်ထး�သည်် ် ပို့�စံီံမြ�င်် ် တည်�်ှ့စောန်းများုက့်�လည်�်သတ့မြပို့ု�င်�်လူက်�န်း်က်ူ�များု
အစောမြချအစောန်းများျး�နှှင်် ် ပို့တသ်က်သ်ည်််စောများ�ချွန်း်�များျး�စောများ��းတွင် ် ထ့ချ့�က််လွယမ်ျားုက့်�သတ့မြပို့ု�င်�်
က်ူည်ီနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

စောအးက်ပ်ို့ါတ့��သည် ် �လ့�က်တ်ွင််ပို့ါစောသးအချျက် ် ၃ ချျက်တ့်��နှှင််် ပို့တသ်က်သ်ည််် များှတ်စီ�များျး�
မြ�စီသ်ည်။်

“သူတ့��သည် ် လွတစ်ောမြများးက်�်န်း်အချွင်််အလများ�်က့်��များ�်များ��ပို့�်က်သမြ�င်် ် သူတ့��အစောပို့်အက်ျပို့က့််�င် ်
ချ�်မြချင်�်များျ ့ု�များ�ှ့ချ�စ်ောပို့”။ ဤစော�းမ်ြပို့ချျက်သ်ည် ် ထ့�သ့��မြ�စီ�်မြချင်�်စောန်းးက်က််ွယမ်ျားှ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသး
အစော�က်းင်�်�င်�်များျး�က့်� (ဥပို့များး - သူတ့��အး�သ့��များဟု�တ ် များ့သး�စီ�များျး�အး� ထ့ချ့�က််စောစီများည်က့််�
စော�က်းက်�်ွ�ံများုသ့��များဟု�တ ်စောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျစံောန်း�စော�က်းင်�် ၎င်�်တ့��က့်�ယတ့်�င် ် များသ့�ှ့မြချင်�်) အသ့များှတ်
မြပို့ုမြချင်�်များ�ှ့စောပို့။ အက်ယ၍် များ့များ့ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်မ်ျားှ လူအများျး�သည် ်ည်ိင်�်ပို့န်း�်နှှ့ပို့်စီက်ခ်ျစံောန်း�က်�ပို့ါက် 
ယင်�်အစောမြချအစောန်းအး� ထ��ံတများ်�အစီဉ််အလးအမြ�စီသ်းရှုုမြများင်မ်ျားည်မ်ြ�စီသ်ည်။်အချျ ့ု� ထ့ချ့�က််
န်းစီ်န်းးချံ�သူ များျး�သည် ်၎င်�်တ့��အတွက် ်စော�ွ�ချျယစ်ီ�းများ�ှ့ဟု�ထင်မ်ြများင်�်က်ပြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��သည် ်နှ့�င်င််ံ
�ပို့မ်ြချး�တွင် ်သ့��များဟု�တ ်များ့များ့နှ့�င််င်တံွင််ပို့င် ်စောထးက်ပ်ို့ံ်များုက်ွန်း်�က် ်သ့��များဟု�တ ်အမြချး�သ့သ့သးသး 
စော�ွ�ချျယစ်ီ�းများ�ှ့သည်မ်ျားျး�မြ�စီန်ှ့�င််ပို့ါသည်။်

*သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်� -

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�များ့များ့တ့��တ့�င်�်မြပို့ည်တ်ွင် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�က့်�လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သည်် ်
အစောမြချအစောန်းများှလွတစ်ောမြများးက်ပ်ြီးပို့ီ�လှင် ် စော��ှည်စ်ီး�ဝတစ်ောန်းစော�� စောမြပို့လည်စ်ောစီ�န်း ် အစောထးက််
အပို့ံ်စောပို့�သည်် ် စောထးက်ပ်ို့ံ်ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�နှှင်် ် စီ့တလ်ူများုစော��အစောထးက်အ်ပို့ံ်များျး��ှ့များ�ှ့စောများ�မြများန်း�်
ပို့ါ။ တက်ယတ်များ�်တွင် ် စောထးက်ပ်ို့ံ်ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�သည်အ်များျး�အး�မြ�င််�်ှး�ပို့ါ�စောလ�်ှ့ပို့ါသည်။်
၎င်�်တ့��သည်�်ဏ္ဍားစောင်ွ/�င်�်မြများစီမ်ျားလ�စံောလးက်�်က်သလ့� ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�အး�လူက်�န်း်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

က်ူ�ချ�ံမြချင်�်များှလွတစ်ောမြများးက်ပ်ြီးပို့ီ�လှင် ် စော��ှည်စ်ီး�ဝတစ်ောန်းစော�� စောမြပို့လည်စ်ောစီ�န်း ် လ့�အပို့သ်ည််် 
အစောထးက်အ်ပို့ံ်များျး�က့်� အပြီးများ�စောပို့�နှ့�င်သ်ည် ်များဟု�တပ်ို့ါ။  “အက်ယ၍် ယချင်ထ်က် ်ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်း်
သည်််�ဝတွင် ်စောန်းထ့�င််�က်�သည်ဟ်ု�စောမြပို့းလးပို့ါက် ၎င်�်တ့��သည် ်လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူများျး�များဟု�တ်
�က်စောပို့”။လူက်�န်းက််ူ�ချ�ံပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် စောန်းထ့�င်�်သည်် ် အစောမြချအစောန်းသည် ် များ့များ့အ့များတ်ွင် ် စောန်းထ့�င်�်
သည်ထ်က် ် ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းလ်ှင်ပ်ို့င် ် လူက်�န်းက််ူ�ချံ�မြချင်�်များဟု�တဟ်ု�များ�့�နှ့�င်ပ်ို့ါ။ လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီ
တွင် ်က်ွ�မြပို့း�မြချး�န်းး�စောသးစီနံှုန်း်�များျး��ှ့�က်သည််အ်မြပို့င်၎်င်�်တ့��၏အချွင််အ်စော��များျး�က့်�သတ့များမြပို့ုများ့
�က်စောပို့။

“က်ူည်ီစောပို့�များုက့်�မြင်င်�်�န်းပ်ို့ါက် ၎င်�်တ့��သည် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�များဟု�တ�်က်စောပို့”။ ဤသ့��
မြ�စီ�်မြချင်�်များှးလက်�်ှ့အစောမြချအစောန်းစော�က်းင်် ် များစောက်းင်�်သည််စ်ီ့တခ်ျစံီး�များုမြ�စီစ်ောန်းမြချင်�်/လူက်�န်းက််ူ�
သူများျး�၏ အယူအ�များျး�ရှု့�က်သ်ွင်�်ချံထး��မြချင်�်သ့��များဟု�တ ် ေီစောန်း�းက်ထွက်သ်ွး�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်
�းစောတွကြံက်ုံနှ့�င်လ်ည်�် စော�က်းက်�်ွ�ံများုတ့��စော�က်းင််မ်ြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�အး�
စောတးင််��့�များုများျး�က့်�လက်မ်ျားချံပို့ါက် ၎င်�်တ့��များ့သး�စီ�က်�သ့်��စောသးချျစီခ်ျင်န်ှှစီ်သက်�်သူများျး�အး� 
အနှာ�းယစ်ောပို့�များည်။်နှ့�င််င်မံြချး�သ့�� စော�းက်စ်ောန်းစောစီက်းများူ �ှးစော�ွအနှာ�းယစ်ောပို့�များည်ဟ်ု� ပြီးချ့များ�်စောမြချးက််
ချ�ံစောလ ် �ှ့ပို့ါသည်။်ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း၊ စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း နှှ့ပို့စ်ီက်မ်ျားုများျး�ချ�ံ
သည်််အတွက််စီ့တ်ချွန်းအ်း�နှှင််် များ့များ့က့်�ယက့််�သ့န်းး�လည်မ်ျားုက့်�ပို့ျက်�်ီ�စောစီပြီးပို့ီ�ထ့န်း�်ချျုပို့မ်ျားုနှှင််် 
အက်ျပို့က့််�င်မ်ျားုများျး�ေဏာက့််� အလွယတ်က်ူ ချစံီး��စောစီနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - ကု�း�လူွန်�သူူ��်�ကုဘယ်�သူူမော်တွွလူ�
• က်ျး�/များစော���း�က်လ့်�က်သ်ည််် ပို့�စံောသက်း�က်ျ အမြများင်မ်ျားျး�အ� က်ျ��လွန်းသ်ူဟု� 

ကြီးက့်ုတင််ယူ�ထး�သည်် ်ပို့�စံီံ�ှ့ပြီးပို့ီ�သး�မြ�စီသ်ည် ်- အများျး�အး�မြ�င်် ်က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�
သည် ်အများျ ့ု�သး�များျး�မြ�စီသ်ည်ဟ်ု�ယူ�တတ�်က်စောသးလ်ည်�်အများျ ့ု�သများီ�များျး�လည်�်
ပို့ါဝင်တ်တ်သည်။်

• က့်�ယ၌်က် လူက်�န်းက််ူ�ချံ�သူများျး�အမြချး�လူက်�န်းက််ူ�ချံ�နှ့�င်သ်ူများျး��ှးစော�ွစောပို့��န်း ်
စောလက််ျင်််စောပို့�မြချင်�် သ့��များဟု�တ ်အက်ျပို့က့််�င်မ်ြချင်�်များျး��ှ့နှ့�င်သ်ည်။်

• မြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်းမ်ျားုများျး�က့်�ချျုပို့က့််�င်ထ်း�သည်် ်စောချါင်�်စော�းင်မ်ျားျး�သည် ်
၎င်�်၏လက်စ်ောအးက်တ်ွင် ်အလ�ပို့လ်�ပို့်သူများျး�အ�က်း�တွင် ်ပို့��ံျက်စ်ော�းစောနှှးဝင်စ်ောန်းနှ့�င််
ပို့ါသည်။်

Who are Perpetrators

• We have stereotypical gender-bias notions on who the perpetrators are –

often we assume that they are men, but women are also involved

• People who have been trafficked themselves can be groomed or coerced 

into recruiting other victims

• Often the leaders at the helm of criminal activity are camouflaged by the 

people who work under them
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• Children living in challenging families

• Children with poor school attendance

• Children working in the streets e.g. selling flowers, selling goods, etc.

• Children who have substance misuse issues e.g. drugs and alcohol

• Children in contact with known criminals

Factors Influencing of Children at Risk

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�လူက်�န်းက််ူ��းတွင် ် သ့��များဟု�တ ် လူက်�န်း်က်ူ�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းး ချ�ံသူများျး�အး�
�ှးစော�ွ�န်း ် စောလက််ျင်််စောပို့��းတွင် ် အများျ ့ု�သများီ�များျး�ပို့တသ်က်ပ်ို့ါဝင်မ်ျားုနှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��
စောတွ�ကြံက်ုံ�ူ�သည််် သ့��များဟု�တ ်�က်း��ူ�သည်် ်န်းများူန်းးများျး�များှစောဝစောစီပို့ါ။

�လူိုကု� - အနှတ�်ယ်��ှိသူည်း်� ကုမော်လူ���်�အမော်�် ကြသူဇို်လူှ����ို�ခြားခိုင့်���ိုင့်��်အခို�ကု���်�

• ချက်ခ်ျ�စီွးစောန်းထ့�င််�က်�သည်် ်များ့သး�စီ�များျး�များှ က်စောလ�များျး�
• စောက်ျးင်�်တက်န်ှုန်း်�န်း�ပို့ါ�သည်် ်က်စောလ�များျး�
• လများ�်စောပို့်တွင် ်အလ�ပို့်လ�ပို့်စောန်းသည််် က်စောလ�များျး� (ပို့န်း�်စော�းင်�်မြချင်�်၊ က်�န်းပ်ို့စီစည်�်များျး�

စော�းင်�းချြင်�းစီသ�ြင််�)
• များစောက်းင်�်သည််ပ်ို့စီစည်�်များျး�အသ��ံမြပို့ုစောန်းသည်် ်က်စောလ�များျး� (များူ�ယစီစ်ော��များျး�နှှင်် ်

အ�က်�)
• လူသ့များျး�သည်် ်က်ျ��လွန်း်သူများျး�နှှင်် ်အ�က်အ်သွယ်�ှ့သည်် ်က်စောလ�များျး�

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အထက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါအချျက်မ်ျားျး�များှ များည်သ်ည်််အချျက်မ်ျားျး�သည်် က်ျး�/များစော���းအစောပို့် ထ့ချ့�က််
န်းစီ်န်းးများု�ှ့သလ� သင်တ်န်း�်သး�များျး�အး�စောများ�ပို့ါ။
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Deception
The following indicators may point towards recruitment by deception

• Nature of job, location or employer: if there are trends of job and location types

attached to TiP or if the employer is known for their links/ history

• Poor working conditions

• The content or legality of labour contract: Does the format, wording and

structure of the document meet contextual contract norms? Are working hours,

payment and holidays etc. specified?

�လူိုကု� - လူိ��လူည်း�လူှည်း�်စ််�ခြားခိုင့်��

စောအးက်ပ်ို့ါအညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�သည် ် လ့များ်ည်းလှည််စ်ီး�မြချင်�်မြ�င်် ် လူသစီစ်ောများွ�မြချင်�်က့်� ညွှှန်း်မြပို့ပို့ါ
လ့များ််များည် ်-

• အလ�ပို့၏်သ�းဝ၊အလ�ပို့စ်ောန်း�းနှှင်််အလ�ပို့�်ှင် ်- လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�နှှင််�်က်စ်ီပို့စ်ောန်း
သည်််အလ�ပို့်ပို့�စံီမံျားျး�နှှင်််စောန်း�းများျး��ှ့သလး�သ့��များဟု�တထ့်�အလ�ပို့်များျ ့ု� နှှင်််အ�က်အ်စီပို့်
�ှ့သည််/်�းဇူးဝင်�်ှ့စောသးအလ�ပို့�်ှင်လ်း�။

• အလ�ပို့်လ�ပို့က့််�င်�်များုအစောမြချအစောန်း
• တ�း�ဥပို့စောေနှှင််ည််ီညွှွတသ်ည်််အလ�ပို့်စီးချျုပို့်သ့��များဟု�တအ်လ�ပို့စ်ီးချျုပို့်တွင်ပ်ို့ါဝင်သ်ည်််

အချျက်မ်ျားျး� - စီးချျုပို့၏်ပို့�စံီ၊ံစီက်း�လ��ံများျး�နှှင််�်ွ��စီည်�်ပို့�ံသည်စ်ီးချျုပို့်စီးတများ�်များျး�
�့�င််�းစီနံှုန်း်�မြပို့ည််မ်ျားီ���လး�။အလ�ပို့လ်�ပို့်�များည််န််းး�ီစောပို့ါင်�်၊လ�ပို့ခ်ျလစီးနှှင်််ပို့့တ�်က်မ်ျားျး�
စီသမြ�င််သ်ီ�မြချး�စော�းမ်ြပို့ချျက်ပ်ို့ါ���လး�။

• များ့သး�စီ�မြပို့န်းလ်ည််စောပို့ါင်�်စီည်�်မြချင်�် - က်စောလ�များျး�က့်�လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်တွင်မ်ျား့သး�စီ�
မြပို့န်းလ်ည်�်�ံ�ည်�်�န်းဟ်ုူစောသး�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ြ�င််က််စောလ�များျး�သည်မ်ျား့�များဟု�တသ်ူများျး�
နှှင်််ချ�ီ�သွး�စောန်းသလး�။

• စောန်းထ့�င်သ်ည််သ့်��များဟု�တခ်ျ�ီ�သွး�လး�သည််အ်စောမြချအစောန်း - ပို့့��စော�းင်/်လွ�စောမြပို့းင်�်စောန်းစီဉ််
အတွင််� လက်ထ်ပို့�်န်းသ့်��များဟု�တစ်ောများွ�စီး��န်းက််တ့က်ဝတမ်ျားျး�

• ပို့ည်းသင်�်က်း��န်းအ်ချွင်််အလများ်�များျး�-စီစီမ်ျားှန်းစ်ောသးအ�ွ��အစီည်�်များျး�များှ သက်�့်�င်�်း 
စီး�ွက်စ်ီးတများ်� များ�ှ့��  ပို့ည်းသင်�်က်း�နှ့�င်ခ်ျွင်််�့�င်�်း က်တ့စောပို့�များုများျး�

Deception
• Family reunification: especially in the case of child-trafficking, are children

traveling with non-parents with the supposed aim of family reunification

• Poor living and transport conditions during transportation

• Promises of marriage or adoption

• Being promised education opportunities that are not supported by the relevant

documentation from bonafide institutions.

၇၁



�လူိုကု� - အကု���ကုိုင့်�

စောအးက်ပ်ို့ါ အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�သည် ်အက်ျပို့က့််�င်ခ်ျံ၍ပြီးပို့ီ�လူသစီစ်ောများွ�မြချင်�်က့်� ညွှှန်း်မြပို့သည်။်
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးချ�ံသူများျး�အစောပို့် အ�က်များ�်�က်မ်ြချင်�်
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးချ�ံသူများျး�အး�စောသွ�စော�းင်�်ျး�စောယးင်�်မြချင်�်၊ အဓိများမလက်ထ်ပို့်မြချင်�်၊ 

က့်�ယဝ်န်း်စော�းင်�်န်း် သ့��များဟု�တ ်က်စောလ�များ��န်း ်အဓိများမချ့�င်�်စောစီမြချင်�်၊ အဓိများမစောများွ�စီး�မြချင်�်
သ့��များဟု�တ ်စော�းင်�်ချျမြချင်�်

• စီး�ွက်စ်ီးတများ�်များျး�သ့များ�်ယူမြချင်�်
• အစောကြွက်�စီးချျုပို့်
• သီ�သန်း််ထး�မြချင်�်၊ အက်ျဉ််�ချျမြချင်�်သ့��များဟု�တ ်ဂ္ဂရှု�စီ့�က်စ်ောစီးင််�်က်ည််မ်ြချင်�်
• အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�က့်�စီွပို့စ်ီွ�တ့�င်တ်ည်�်န်း် ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားု
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးချ�ံသူအစောပို့် အ�က်များ�်�က်�်န်း် ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားု
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးချ�ံသူများျး�၏များ့သး�စီ�၊အသ့�င်�်အဝ့�င်�်နှှင်််လူထ� ထ ံထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူ 

များျး�၏ အစောမြချအစောန်းက့်�အစော�က်းင်�်�က်း��န်း ်ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားုများျး�
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးချ�ံသူများျး�၏ များ့သး�စီ�အစောပို့် အ�က်များ�်�က်�်န်း် ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားုသ့��များဟု�တ ်

အ�က်များ�်�က်မ်ျားု
• စောင်ွစော�က်�စောပို့��န်းမ်ြင်င်�်�န်းမ်ြချင်�်

Coercion 
The following indicators may point towards recruitment by coercion:

• Signs of violence against victims 

• Abduction, forced marriage, forced 

surrogacy/pregnancy, forced adoption 

or the selling of victims 

• Confiscation of documents

• Debt bondage 

• Isolation, confinement or surveillance

• Threat of denunciation to authorities

• Threat of violence against the victim 

• Threats to inform the victim’s family, 

community or public about the victim’s 

situation 

• Violence or threat of violence against 

the victim’s family 

• Withholding money
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်��ုကုိုအသူု��ခို�ခြားခိုင့်��

စောအးက်ပ်ို့ါအညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�သည် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးလွယမ်ျားုအး�အသ��ံချျပြီးပို့ီ�လူသစီစ်ီ�စော�းင်�်မြချင်�်
က့်� ညွှှန်း်မြပို့မြချင်�်မြ�င်် ်စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းသူအး�ပို့�စံော�းသ်ည်််အချါ သ့သးထင်�်ှး�လးပို့ါလ့များ်မ်ျားည်။်

• ချက်ခ်ျ�စောသးများ့သး�စီ�အစောမြချအစောန်း
• တ�း�များဝင်သ်ည််် အစောမြချအစောန်း�ှ့စောန်းသည်််သူဥပို့များး - တ�း�များဝင် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င််

သူ
• ပို့ည်းများတတမ်ြချင်�်
• စောချါင်�်ပို့�မံြ�တသ်ူများျး�၏ ထ့န်း�်ချျုပို့်များုစောအးက်တ်ွင်�်ှ့မြချင်�် ဥပို့များး - အင်တ်းန်းက်တ်ွင်သ့်

သူ၏ လက်သ်ပို့စ်ောများွ�ချံစောန်း�မြချင်�်
• စီီ�ပို့ွး�စော��/ စောင်ွစော�က်�အချက်အ်ချ�များျး�
• စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်း/ စီ့တက််ျန်း�်များးစော��မြပို့ဿန်းးများျး�
• ချက်ခ်ျ�စောသးအတ့တ်�ှ့မြချင်�်

Abuse of Vulnerability 
The following indicators may point towards recruitment by Abuse of Vulnerability,

and may become apparent when building up a profile of a missing person.

• Difficult family situation 

• An individual with an illegal status such as an illegal migrant 

• Lack of education 

• Under an exploiters control, e.g., groomed by someone they met on the Internet

• Economic/ financial difficulties

• Psychological/ mental health issues

• A difficult history
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သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�၏ အစော��ပို့ါများုတန်း�့်��သည် ် အစောမြချအစောန်းအလ့�က် ်
စောမြပို့းင်�်လွယမ်ြပို့င်လ်ွယ ် �ှ့သင်််စော�က်းင်�်နှှင််် အသက်အ်�ွယ၊် က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များုအမြပို့င် ် လူများျ ့ု�၊ 
နှ့�င်င််သံး�ချယံူများု၊ လူများုစီီ�ပို့ွး�စော��အ�င််အ်တန်း�်၊ များသန်းစ်ီွများ�်များုနှှင်် ် အမြချး�များျ ့ု�က်ွ�စီ�လံင်မ်ျားုအချျက််
များျး� အလ့�က်လ်ည်�် စောမြပို့းင်�်လ�၍�သင််စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။ က်စောလ�များျး�အတွက် ် အညွှှန်း်�
က့်န်း�်များျး�သည် ် လူကြီးက်ီ�များျး�နှှင််် များတူသလ့�ဥပို့များးလ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းအ� vs အလ�ပို့ခ်ျ့�င်�်စောစီ�န်း ်
က်�သ့်��စောသးစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုများတူသည််အ်စောလျးက် ် အညွှှန်း်�က့်န်း�်က်ွ�မြပို့း�နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့စောပို့�
ပို့ါ။အညွှှန်း�်က့်န်း်�များျး�က့်�တတန်ှ့�င်သ်များှ အသ�ံ�အဝင်�်��ံမြ�စ်ီစောစီ�န်း ် အတွက်န်ှ့�င်င််နံှှင််် စောေသ
အစောမြချအစောန်းအစောပို့် များူတည်၍် �ှးစော�ွစော�းထ်�တ်�န်း် အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်။် ဤသင်ခ်ျန်း�်စီးပို့ါ 
အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�သည် ် အမြပို့ည်််အစီ�စံော�းမ်ြပို့သည််် စီး�င်�်ထက် ် �ည်�်ွယခ်ျျက်န်ှှင််် က်ွက်တ့်
က့်�က်ည််ီသည်် ် အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�က့်��န်းတ်ီ�နှ့�င််�န်း်အတွက် ် အစောမြချချမံျားူစော�းင်မ်ျားျး�မြ�စီစ်ော�က်းင်�် 
အစောလ�စောပို့��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

�လူိုကု� - မော်ခိုါင့်���ု�ခြား�တွ��ုအ���ိ�အစ််���်�

�လ့�က်တ်ွင် ်Palermo Protocol အ�အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�သည််် စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုပို့�စံီအံများျ ့ု�များျ ့ု�ပို့ါဝင််
သည်။်

• လ့င်စ်ောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�်
• အဓိများမလ�ပို့သ်း�အမြ�စီခ်ျ့�င််�စောစီမြချင်�်
• က်ွန်း်အမြ�စီ ်ချ့�င််�စောစီမြချင်�်
• အချ့�င်�်အစောစီ
• ချနှားက့်�ယအ်စီ့တအ်ပို့့�င်�်အး�အဓိများမ�ယ�်ှး�မြချင်�်

Types of Exploitation
The slide contains different types

of exploitation as defined under

the Palermo Protocol.

• Sexual exploitation

• Forced labour

• Slavery

• Servitude

• Forced removal of organs
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

လူက်�န်း်က်ူ�သူများျး�၏အဓိ့က်ဦး�တည်ခ်ျျက်မ်ျားှး အဓိများမချ့�င်�်စောစီမြချင်�်၊ လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တ်
မြချင်�်၊ များူ�ယစီစ်ော��စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�မြချင်�်စီသည်တ့်��များှများည်သ်ည်က့််�မြ�စီစ်ောစီအသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ�ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းး
သည်််က်ျ��လွန်း ်ချ�ံသူများျး�အး� စောချါင်�်ပို့�မံြ�တ�်န်း်နှှင််် ၎င်�်တ့��ထံများှ အမြများတထ်�တ်�န်း် မြ�စီစ်ော�က်းင်�်
က့်��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးချ�ံသူများျး�အး� စောချါင်�်ပို့�မံြ�တ�်းများှ �က်လ်က််
အက်ျ ့ု�အမြများတ ် �နှ့�င်�်န်း်အတွက် ် ထ့�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးချ�ံသူများျး�က့်� �က်လ်က်ထ့်န်း�်ချျုပို့ထ်း�
�န်း်နှှင််် စောချါင်�်ပို့�မံြ�တသ်ည််် လ�ပို့်င်န်း�်များျး�အတွင်�် အတင်�်အက်ျပို့ ် �က်သ်ွင်�်ထး��န်း ် လ့�အပို့်
ပို့ါသည်။် က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�သည် ် ၎င်�်တ့��၏ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်� အများှန်း်တက်ယမ်ြ�စီစ်ောစီ၊ 
သစော�းသ�းဝအ� မြ�စီစ်ောစီ ချျုပို့်စောနှှးင်ထ်း��န်း ် အတွက်က့််�ယထ့်လက်စ်ော�းက်န်ှှင််် စီ့တ်
ချစံီး�များုသ��ံန်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု�က်ပို့ါသည်။်

�လူိုကု� - နှိုင့်�င့်�စ်ည်း����ဉ်း��ဥ�မော်ဒုအ��ှိနှိုင့်�သူည်း�် မော်ခိုါင့်���ု�ခြား�တွ��ုအ���ိ�အစ််���်�

• အတင်�်အဓိများမလက်ထ်ပို့်စောစီမြချင်�်
• အတင်�်အဓိများမစောတးင်�်စီး�ချ့�င်�်မြချင်�်
• များူ�ယစီစ်ော��ထ�တလ်�ပို့်မြချင်�်နှှင််် စောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�မြချင်�်တ့�� က်�သ့်��စောသးတ�း�များဝင် ်သ့��များဟု�တ ်

မြပို့စီမ်ျားုစောမြများးက်သ်ည််် လ�ပို့်င်န်း�်များျး�တွင် ်ထည််သ်ွင်�်အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်
• စောချါင်�်ပို့�မံြ�တသ်ည််် �းသးစော��/ ယဉ်စ်ောက်ျ�များု�့�င်�်းအစောလအ်ထများျး�
• အများျ ့ု�သများီ�များျး�အး�က့်�ယစ်ီး�က့်�ယဝ်န်းစ်ော�းင်မ်ျားျး�အမြ�စီ ်အတင်�်အဓိများမအသ��ံမြပို့ုမြချင်�်

Types of Exploitation Possible in National Legislation

• Forced marriage

• Forced begging

• Used in illicit or criminal activities such as drug production and trafficking

• Exploitative religious/ cultural practices

• The forced use of women as surrogate mothers

၇၅



Types of Exploitation for Children (Palermo Protocol)

• Sexual exploitation 

• Using children in illicit and criminal 

activities

• Using children in armed conflict 

• Using children in hazardous work 

• Under-aged children working 

• Illegal adoption 

�လူိုကု� - ကုမော်လူ���်�အ်�မော်ခိုါင့်���ု�ခြား�တွ��ုအ���ိ�အစ််���်� (Palermo Protocol)

• လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�်
• က်စောလ�များျး�က့်�တ�း�များဝင်စ်ောသး၊ မြပို့စီမ်ျားုစောမြများးက်စ်ောသးလ�ပို့င််န်း�်များျး�တွင် ်အသ�ံ�မြပို့ုမြချင်�်
• က်စောလ�များျး�က့်�လက်န််းက်က့််�င် ်ပို့ဋိ့ပို့က်ခများျး�တွင် ်ထည််သ်ွင်�်ချ့�င််�စောစီမြချင်�်
• က်စောလ�များျး�က့်�အနှာ�းယမ်ျားျး�သည်် ်အလ�ပို့မ်ျားျး�ချ့�င်�်စောစီမြချင်�်
• အသက််များမြပို့ည််စ်ောသ�သည်် ်က်စောလ�များျး�အး�အလ�ပို့လ်�ပို့်စောစီမြချင်�်
• တ�း�များဝင်စ်ောများွ�စီး�မြချင်�်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -   လူူကုုန်�ကုူ��ုတွစ်�ခိုုကုိုမော်�်�ထိုတွ��န်�အတွွကု� အညွှွန်��ကုိန်����်�ကုို
အသူု��ခြား���န်�

သူင့်�ကြကု်��ခြားခိုင့်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤသင်တ်န်း်�ချျန့်း်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်လ့်များ််များည် ်-

• အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�အသ��ံမြပို့ု၍ လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�က့်�စော�းထ်�တ်�န်း်
• အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�က်စော�းမ်ြပို့စောန်းသည််် မြ�စီစ်ီဉ််များျး�က့်�တ�ံ�မြပို့န်းမ်ျားည််် စီီများခံျျက်မ်ျားျး�က့်� များှစောဝ

နှ့�င််များည််

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၉၀

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၄ 
အညွှှန်��ကုိန်����်�အသူု��ခြား��၍
လူူကုုန်�ကုူ��ုအ်�မော်�်�ထိုတွ�ခြားခိုင့်��

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

လုပို့်�ှး�စီဉ် ်၁.၄.၁ လူက်�န်းက််ူ�များု၏ 
အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး��့�င်�်းမြ�စီစ်ီဉ်် 

စောလလ်းချျက်မ်ျားျး�

Flip chart များျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

တစီ်�ွ��လှင် ်များ့တ�ူ ၁ စီ�ံ၊ ၂ စီ�စံောဝနှ့�င်�်န်း် အလ�အံစောလးက် ်ပို့�င်််
ထ�တထ်း�ပို့ါ

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက်် ၉၀လူက်�န်းက််ူ�များု၏ အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�က့်�မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက် ်
ရှုုစောထးင််မ်ျားှစောလလ်း�န်း်
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လူု���ှ်��ု - မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင်�်

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - မြ�စီစ်ီဉ်က့််�အစောမြချချ၍ံ လူက်�န်းက််ူ�များု၏ အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်

၁.၁ အ�ွ��လူိုကု�လူု��မော်�်င့်�ခို�ကု� (�ိန်စ်� ၆၀)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်� 

၁။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အ�ွ��ဝင်၄်-၆ဦး�ပို့ါဝင်သ်ည်််အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�အမြ�စီခ်ျွ�ပို့ါ။

၂။ ၎င်�်တ့��အး� မြ�စီစ်ီဉ်် ၃ ချ� အး�စောလလ်း�န်း ်စောပို့�ပြီးပို့ီ� �လ့�က်တ်ွင်ပ်ို့ါသည်််စောများ�ချွန်း်�များျး�
က့်�သ��ံ၍ ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီပ်ို့ါ။ 

�လူိုကု� - လူု��င့်န်�� - ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်လူလ်ူ်ခြားခိုင့်��

အ�ွ��လ့�က် ်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက် ်၃ ချ�စီလ��ံက့်��တရ်ှုုပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စောအးက်ပ်ို့ါစောများ�ချွန်း်�များျး�က့်�စောမြ��့�
ပို့ါ -

• �ယလ့်�အညွှှန်း�်က့်န်း�်စောတွပို့ါ�ှ့သလ�။
• ၎င်�်မြ�စီစ်ီဉ််သည်လ်ူက်�န်း်က်ူ�များုနှှင်် ်တူသလး�။
• စောန်းးက်အ်�င်််တွင် ်�းစောတွလ�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သလ�။

Task: Case Study

In your groups, read through the three case studies and answer the following

questions

• What indicators are present?

• Does this look like a TiP case?

• What action should be taken next?

၃။ မြ�စီစ်ီဉ်် တစီခ်ျ�အတွက် ်၁၅ များ့န်းစီ်ချန်း်် အချျန့်းစ်ောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�် �ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ 
FLIP CHART များျး�နှှင်််စော�းပို့င်မ်ျားျး�က့်�စောဝစောပို့�ပြီးပို့ီ�လ�ပို့င််န်း�်ပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင်မ်ျားျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီ
စော�ွ�စောနှွ�သွး�များည်မ်ြ�စီသ်မြ�င််မ်ျားှတ်စီ�များျး�မြပို့ုလ�ပို့ထ်း��န်းအ်ကြံက်စံောပို့�ပို့ါ။

၄။  မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင်�်လုပို့�်ှး�များု၁.၄.၂အတွက်က််တမ်ျားျး�က့်�အ�ွ��များျး�အး�လ��ံစော�ွ�စောနှွ�
ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင် ်၁၅များ့န်းစီစ်ီီ�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက်စ်ောဝစောပို့�ပို့ါ။ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�၏သင်တ်န်း်�
�င်�်မြများစီမ်ျားျး�အချန်း�်တွင်ပ်ို့�င််ထ်�တ်�န်း်အတွက်လ့်�အပို့သ်ည်မ်ျားျး�က့်���ှ့နှ့�င်သ်ည်။်သ့��စောသး်
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�က့်��က်း��န်းအ်တွက်မ်ြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ျားုနှှင်််များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီစော�ွ�စောနှွ�ချျက််
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

များျး��့�င်�်းများှတစ်ီ�များျး�လည်�်ပို့ါဝင်သ်ည်။်

၁.၂ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၃၀ �ိန်စ်�)

အ�ွ��လ့�က်လ်�ပို့်စော�းင်မ်ျားုပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင််�လ�ပို့င််န်း�်အတွက် ် များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီ 
စော�ွ�စောနှွ�စီဉ် ် ၎င်�်တ့��၏အစောမြ�များျး�/အစောတွ�များျး�၊ အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�တင်�်က်မ်ြပို့သမြချင်�်
အတွက် ်များှတခ်ျျက််မြပို့န်း်စောပို့�မြချင်�်နှှင််် စောန်းးက်အ်�င်််တွင် ်လ�ပို့်စော�းင်သ်င်််သည်တ့်��က့်�အ�ွ��များျး�များှ 
အကြံက်စံောပို့�ချျက်တ့်��က့်�သင်တ်န်း်���း ဦး�စော�းင်၍်လ�ပို့သ်င်််သည်။်

များည်သ်ည််် အညွှှန်း်�က့်န်း�်များျး�သည် ် က်ျး�/များအလ့�က်က််ွးမြချး�များု�ှ့သည်ဟ်ု� ထင်သ်လး�က့်� 
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောများ�မြများန်း�်ပို့ါ။

��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��အတွွကု� သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူ��်�၏ �ှတွ�စ်ု��်�

စော�းမ်ြပို့ပို့ါ အက်ူများှတစ်ီ�များျး�တွင် ်�ှ့သများှအး�လ��ံအမြပို့ည််အ်စီ�စံော�းမ်ြပို့ထး�မြချင်�်များဟု�တပ်ို့ါ

မော်��်ကု��ု��မော်န်သူည်း�် �ိန်��ကုမော်လူ�

အညွှှန်��ကုိန်����်�
• များ့န်း်�က်စောလ�သည်စ်ောပို့ျးက်�်��ံစောန်းပြီးပို့ီ�သူများ၏အဝတအ်စီး�များျး�က့်�ယူစော�းင်သ်ွး�ချ�သ်ည်၊်

�ထး�လက်မ်ျားှတ်က့်��က်ည််၍်သူများသည်တ်စီစ်ောန်း�းသ့��ထွက်ခ်ျွးသွး�ပို့�စံောပို့်သည်။်
• သူများနှှင်််အ�က်အ်သွယ်�ှ့သည်ဟ်ု�စော�းမ်ြပို့စောသးစောက်းင်စ်ောလ�သည်လ်ည်�်အညွှှန်း�်က့်န်း်�

တစီခ်ျ�မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည်အ်များျး�အး�မြ�င််မ်ျား့န်း�်က်စောလ�များျး�အး�
တ့�က််ရှု့�က်�်က်သ်ွယမ်ြ�း�စောယးင်�်မြချင်�်သ့��များဟု�တ�်ွယတ်ူများျး�အမြ�စီသ်ရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်
သ့��များဟု�တလ်ူက်�န်း်က်ူ�ချံ�သည််အ်မြချး�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူတစီဦ်း�အး� လူသစီ�်ှးသည်် ်
တးဝန်း်က့်� အက်ျပို့က့််�င်ခ်ျ့�င်�်စောစီ�က်သည်။်

• လွန်းခ်ျ�်စောသး ၁၈ လလ��ံ ချက်ခ်ျ�စီွး စောန်းထ့�င်ခ်ျ�်�မြချင်�်သည်လ်ည်�် အညွှှန်း်�က့်န်း�်တစီ်ချ�မြ�စီ်
နှ့�င်သ်ည်။် သူများသည် ်စီ့တခ်ျစံီး�များု အ� ထ့ချ့�က််လွယစ်ောန်းပြီးပို့ီ� သူများအး� အဓိ့က်စောထးက်ပ်ို့ံ်
စောပို့�စောန်းသည်် ်ပို့င်မ်ျားစော�က်းရှု့��လည်�် မြပို့တစ်ောတးက်သ်ွး�ချ�်သည် ်(အစောများစောသ���ံမြချင်�်
နှှင််် အစော�အ�က်သ်များး� မြ�စီသ်ွး�မြချင်�်)။ ထ့ချ့�က်လ်ွယသ်ူ �ယစ်ောက်ျးသ်က်မ်ျားျး�သည် ်
အစောထးက် ်အပို့ံ်များျး���န်း ်အွန်း်လ့�င်�်က့်� အသ��ံမြပို့ုလး�က်မြချင်�်သည် ်က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�
အး�တခံျါ��ွင်််စောပို့�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

လူူကုုန်�ကုူ��ုခြား�စ်�စ်ဉ်း� -

လူက်�န်း်က်ူ�များု မြ�စီ်နှ့� င််စောမြချအလွန်း်များျး�စောသး်လည်�်ထ့�များ့န်း�်က်စောလ��ှ့�းစောန်း�းက့်�များသ့စောသ�
သည်််အတွက် ်သူများအး� စောချါင်�်ပို့�မံြ�တစ်ောန်းမြချင်�်�ှ့များ�ှ့က့်�န်းး�လည်သ်စော�းစောပို့ါက်န်ှ့�င်�်န်း် သက််စောသ
အစောထးက်အ်ထး�များျး�ပို့့�များ့� လ့�အပို့်ပို့ါစောသ�သည်။် စီ�စံီများ်�သူများျး�သည် ် ထ့�များ့န်း်�က်စောလ�အ့များမ်ျားှ
က့်�ယတ့်�င် ်ထွက်စ်ောမြပို့�နှ့�င်စ်ောမြချက့်� လ�ံ�ဝထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး�စီ�းများလ့�ပို့ါ။ သ့��များဟု�တ ်ထ့�သ့��စီဉ်�်စီး�
ပြီးပို့ီ�စီစီစ်ောများ��းများှ အ့များ်တွင််�များုချင်�်သ့��များဟု�တ ် မြပို့န်းစ်ောပို့��ွ�မြချင်�်နှှင်််/သ့��များဟု�တ ် သတ်မြ�တမ်ြချင်�်တ့��
�က်သ့်�� စော�းက်�်ှ့သွး�နှ့�င်သ်ည်။်

၇၉



စ်ု�စ်���မော်ထိ်ကု�လူှ���ခြားခိုင့်��၏ မော်န််ကု�ထိ��အ�င့်�်��်�
• ဓိါတပ်ို့�အံပို့ါအဝင် ်များ့န်း်�က်စောလ�၏ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ့်��န်း်တီ�၍ ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အတွင်�် 

�က််သွယမ်ျားုန်းည််�လများ�်များျး�နှှင်် ်အမြချး�သင်််စောတးသ်ည််် န်းည်�်လများ�်များျး�မြ�င်် ်�က်သ်ွယ်
စော�းင််�ွက် ်သင်််သည်။်

• များ့န်း�်က်စောလ�၏ သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ်များ့သး�စီ�တွင် ်စောန်းးက်ထ်ပို့�်ှ့နှ့�င်သ်ည််် 
အချျက်အ်လက်မ်ျားျး���ှ့နှ့�င်�်န်း် ၎င်�်တ့��အး�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များှ အလ�ပို့သ်စော�း�န်း်
သည််် စောများ�ချွန်း်�များျး�စောများ�သင််သ်ည်။်

• အ�ွး�၏အ့များတ်ွင် ်များုချင်�်စော��ပို့ည်း�့�င်�်း�ှးစော�ွစီစီစ်ော��များုလ�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သည်။်
• များ့န်း�်က်စောလ�စီက်း�စောမြပို့းချ�သ်ည််် စောက်းင်စ်ောလ�က့်�စော�းထ်�တ်�န်း် လ့�အပို့သ်ည်။် ဥပို့စောေစီ့��

များ့��စော��အ�ွ��သည် ်��န်း်�စောမြပို့း�့�ထး�များုက့်�စီစီစ်ော��နှ့�င်�်န်း်အတွက် ်များ့န်း်�က်စောလ�အသ��ံမြပို့ု
သည်််��န်း�်၏ �က်သ်ွယစ်ော�� က်�များာဏာီနှှင်် ်ပို့ူ�စောပို့ါင်�်လ�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သည်။် သ့���းတွင် ်
လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည် ်အများျး�အး�မြ�င်် ်လူတစီဦ်း�သ့��များဟု�တ ်လ့ပို့စ်ီးမြ�င်် ်များှတ်ပို့�မံျားတင််
�စောသးများ့များ့သ��ံသစောလးက်စ်ောင်ွထည််�်သည်် ်လများ်�စော����န်း�်က့်�အသ��ံမြပို့ု�က်သည်။်

• များ့န်း�်က်စောလ�၏အချန်း�်တွင် ်က်ွန်းမ်ြပို့�တး�ှ့သည်ဟ်ု�များစော�းမ်ြပို့စောပို့။ သ့���းတွင် ်များ့န်း�်က်စောလ�
တွင် ်ယင်�်က်�သ့်�� အ�းများျး��ှ့ပို့ါက်သ့များ�်ယူစီစီစ်ော��သင််သ်ည်။် များ့န်း်�က်စောလ�၏ အင််
တးန်းက်၊် အီ�စောများ�လ၊် �့��ှယမ်ျားီေီယးက်�များာဏာီတ့��က့်��က်သ်ွယပ်ြီးပို့ီ�၊ �ှးစော�ွစီစီစ်ော��များု
မြပို့ုလ�ပို့�်န်း် သူများ၏အစောက်းင််မ်ျားျး�က့်� အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�်န်း်အတွက် ်က်ူည်ီ�န်း ်စောတးင်�်�့�ပို့ါ။ 
သ့���းတွင် ်ထ့�သ့��က်ူည်ီ�န်းမ်ျားှး က်�များာဏာီ၏စောေတးက်းက်ွယစ်ော��များူဝါေ/ဥပို့စောေများျး�အစောပို့် 
များူတည်ပ်ို့ါသည်။်

• စောင်ွစောပို့�လက်မ်ျားှတ်စောပို့်ပို့ါ�ှ့သည်် ်စောင်ွပို့များးဏာက့်��က်ည််၍် သူများသွး�စော�းက်မ်ျားည််် စောေသ
များျး�က့်� ချန်း််များှန်း်�နှ့�င််�န်း် များီ��ထး�က်�များာဏာီအး��က်သ်ွယသ်င်််ပို့ါသည်။်

• လက်မ်ျားှတဌ်ားန်း�ှ့များီ��ထး�က်�များာဏာီဝန်းထ်များ�်နှှင််် သက်�့်�င်�်း�ထး�များျး�က့်� ၎င်�်တ့��
စောတွ�မြများင်န်ှ့�င်�်ွယ�်ှ့ သည်် ်မြများင်က််ွင်�်တ့��က့်�စောများ�မြများန်း�်နှ့�င်သ်ည်။် အမြချး�အများျး�မြပို့ည်သ်ူသ��ံ
ချ�ီ�သွး�လ�ပို့င််န်း�်များှ ဝန်းထ်များ�်ဥပို့များး - တက်စူီီနှှင််် �တ်စီက််း�ေရှု့�င်�်းများျး�က့်�လည်�်
သူများအး��ူတးရှု�သံ့��သွး�သည််ခ်ျ�ီ�တွင် ်စောတွ�သလး� က့်�စောများ�မြများန်း�်သင်် ်သည်။်

• မြ�စီန်ှ့�င်သ်များှ စောန်း�းများျး�အး�စော�းထ်�တပ်ြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��သည် ်စောေသ
တွင်�်ဦး�တည်ခ်ျျက် ်စောန်း�းအချျ ့ု� (ဥပို့များး - စောေသနှာ�သယယ်ူပို့့��စော�းင်စ်ော��စီန်းစီ၊် 
မြပို့ည််တ်န်း�်းအ့များမ်ျားျး�၊ ဟု့�တယမ်ျားျး�နှှင််် စောေသအတွင်�်�းဇူးဝတမ်ျားုမြ�စီပ်ို့ွး�သည််စ်ောန်း�း
က့်�စော�းထ်�တန်ှ့�င်သ်ည်။်

၈၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

မော်�်ကု�လူု��မော်��လူု��င့်န်��ခိုွင့်�

အညွှှန်��ကုိန်����်�
• အလ�ပို့သ်များး�များျး�၏ ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းအစောမြချအစောန်း
• ပို့န်း�်စော�းင်ဟ်ု့�တယ်အး�စောန်းထ့�င်သ်ည်််စောန်း�းအမြ�စီ ်များှး�ယွင်�်စော�းမ်ြပို့မြချင်�်
• စောသ�စောစီးန််းံစောသးက်ွန်းတ့်န်းန််းးအချွံနှှင််် �ည်�်ွယခ်ျျက်အ်တွက် ်သင်််စောတးပ်ို့�မံျားစောပို့်များု
• အလ�ပို့သ်များး�များျး�၏ စောေသတွင် ်သ�းဝစော��က်ျစော�းက်မ်ျားုသည် ်

အသက်စ်ောများွ�ဝများ�်စောက်ျးင်�် အလ�ပို့လ့်�အပို့မ်ျားုနှှင််် ထ့�အလ�ပို့က့််�လ�ပို့စ်ောစီသည််အ်ချျက်က့််� 
ညွှှန်းမ်ြပို့မြချင်�်မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

လူူကုုန်�ကုူ��ုခြား�စ်�စ်ဉ်း� -
အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�အ� လူက်�န်း်က်ူ�များုမြ�စီစ်ီဉ်် မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချများျး�စောသးလ်ည်�် စောင်ွစော�က်�ပို့့�င်�်
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားု (ဥပို့များး စောကြွက်�ပြီးများီမြ�င်် ် စောနှှးင်�်ွ��မြချင်�်) နှှင််် ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားု (ဥပို့များး
အများျ ့ု�သး�များျး�သည် ် သသံယ�ှ့ထး�သလ့�က်ွန်းတ့်န်းန််းးများျး�အတွင််�အ့ပို့်�သလး�) တ့��အ�
စောချါင်�်ပို့�မံြ�တ ်ချ�စ်ော�က်းင်�်က့်�သက်စ်ောသမြပို့�န်း ်အစောထးက်အ်ထး�လ့�အပို့စ်ောန်းပို့ါစောသ�သည်။်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်���်တွွင့်� �ကု�လူကု�လူု��မော်�်င့်�သူင့်�်သူည်း�် အ�င့်�်��်�
• အလ�ပို့သ်များး�များျး�နှှင််သ်ူတ့��အး�စောန်းးက်ထ်ပို့ထ့်ချ့�က််န်းးက်ျင်စ်ောစီများုများမြ�စီစ်ောစီသည််န််းည််�

လများ�်မြ�င်် ်(ထ့�အစော�က်းင်�်က့်� စောန်းးက်ပ်ို့့�င်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင် ်စော�ွ�စောနှွ�များည်မ်ြ�စီသ်ည်)် 
�က်သ်ွယ ်စောမြပို့း�့�သင်််သည်။်

• အ�ည်အ်ချျင်�်�ှ့သည်် ်စီက်း�မြပို့န်းတ်စီဦ်း�လ့�အပို့မ်ျားည်။်
• အများျ ့ု�သး�များျး�က်ွန်းတ့်န်းန််းးတွင် ်စောန်းထ့�င်သ်ည်က့််�သက်စ်ောသစီ�စော�းင်�်�န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။်
• အလ�ပို့်လ�ပို့ခ်ျွင််် ပို့ါများစီမ်ျားျး�နှှင််် စီးချျုပို့မ်ျားျး�စီသည်တ့်�� က်�သ့်��စောသးသ့များ�်ယူ��ှ့သည်် ်

စီး�ွက်စ်ီးတများ်� အး�လ��ံက့်�သက်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး�အမြ�စီ ်သ့များ�်�ည်�်�များည်။်

ဝ���ကုွ�
အညွှှန်��ကုိန်����်�

• လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သည် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်သ့က်ွများ�်သူများျး�မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� ယ��ံက်ည််
နှ့�င်သ်ည််် �က်�်စံော���ှ့�က် သည်။် ၎င်�်တ့��သည် ်အများျ ့ု�သများီ�သ့��များဟု�တ ်အများျ ့ု�သး� 
မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

• စော�းက်�်ှ့သည်် ်သ့ပို့်များ�က်းချင် ်စောင်ွအလ��ံအ�င်�်တစီခ်ျျ ့ု�က့်�လက်ခ်ျ�ံ�ှ့မြချင်�်သည် ်
များ့�များျး�နှှင်် ်အက်ယ၍် အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�၏ စီ့တဝ်င်စ်ီး�များုမြ�စီလ်းပို့ါက်တ�း�ဝင််
အစောမြချအစောန်းမြ�စီစ်ောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

• သများီ�ထမံျားှ �က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�မြချင်�်အမြပို့ုအများူစောမြပို့းင်�်လ�လးမြချင်�်သည် ်သူများသည််
ပြီးချ့များ်�စောမြချးက်ခ်ျစံောန်း� သည််် အစောမြချအစောန်းတွင်�်ှ့စောန်းမြချင်�်သ့��များဟု�တ ်များူ�ယစီစ်ော��များျး�/
အ�က်၏် လှများ�်များ့��များုစောအးက် ်တွင်�်ှ့စောန်းစော�က်းင်�် ညွှှန်း်မြပို့ချျက်မ်ြ�စီသ်ည်။်

၈၁



လူူကုုန်�ကုူ��ုခြား�စ်�စ်ဉ်း� -
အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�အ� လူက်�န်းက််ူ�များုမြ�စီစ်ီဉ်် (စောင်ွစော�က်�ပို့့�င်�်လူက်�န်း်က်ူ�များု) မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချအလွန်းမ်ျားျး�
စောသးလ်ည်�်ထ့�များ့န်း�်က်စောလ��ှ့�းစောန်း�းက့်�များသ့စောသ�သည််အ်တွက် ် သူများအး� စောချါင်�်ပို့�မံြ�တစ်ောန်း
မြချင်�်�ှ့များ�ှ့က့်�န်းး�လည်သ်စော�းစောပို့ါက်န်ှ့�င််�န်း် သက်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး�များျး�ပို့့�များ့� လ့�အပို့ပ်ို့ါ 
စောသ�သည်။်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်���်တွွင့်� �ကု�လူကု�လူု��မော်�်င့်�သူင့်�်သူည်း�် အ�င့်�်��်�
• စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းသူ၏ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ့်�တည်စ်ော�းက်ပ်ြီးပို့ီ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော���က်သ်ွယမ်ျားုန်းယပ်ို့ယ်

များျး�တွင် ်မြ�န်း််စောဝပို့ါ။
• မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်ဝများ�်က်ွ�၏��န်း�်နှှင််် အသ��ံမြပို့ုသည််�်�န်း�်များျး�က့်�စောန်းးက်စ်ော�က်းင်�်စီစီစ်ော���န်း ်

��န်း�်ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားု က်�များာဏာီများျး�နှှင်် ်ပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်ပ်ို့ါ။
• အမြပို့းစော�းင်စ်ောမြများ�ှ့ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�နှှင်် ်�က်သ်ွယပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��နှှင်််အတူပို့ူ�စောပို့ါင်�်

စော�းင််�ွက်�်န်း် �ည်�်ွယပ်ို့ါ။ ထ့�သ့��စော�းင်�်ွက်�်းတွင် ်ယင်�်န်းယစ်ောမြများ�ှ့လူက်�န်းက််ူ�များု
�းဇူးဝင်�်ှ့သူများျး� အစော�က်းင်�်သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုအချျက်မ်ျားျး� များှစောဝမြချင်�်သ့��များဟု�တ ်
အမြချး�သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များု ��ှ့နှ့�င်သ်ည်််အ�ွ��များျး� (ဥပို့များး - စောေသများှ လ့င််
အလ�ပို့သ်များး�များျး�စီသမြ�င််)် က့်�ပို့့တ�့်��၍ သတင်�် စောထးက်လ်ှများ်�များုစီ�စော�းင်�်မြချင်�်တ့��
ပို့ါဝင်သ်ည်။်

၈၂



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၁
လူူကုုန်�ကုူ��ု �ုခိုင့်����်�အတွွကု� 
မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�
စ်ီ��ခိုန်�့ခိုွ�ခြားခိုင့်��

ဒုုတွိယ်မော်န့်

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�သည်် ်များုချင််�များျး�၌စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်က့််�စီီများခံျန်း််ချွ�များုစီွများ�်�ည််
မြ�ည််တ်င်�်�န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
ဤသင်တ်န်း်�ချျန့်း်ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အစောန်းမြ�င်် ်-

• သတင်�်နှှင််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ့်��အ�က်း�မြချး�န်းး�များုက့်�စော�းထ်�တန်ှ့�င်လ့်များ််များည်။်
• စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်၀်န်း်�ရှုု၏စောထးင််စ်ောပို့ါင်�်စီ�အံး�ချွ�မြချး�နှ့�င်လ့်များ််များည်။်
• ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ြချင်�်/န်းည်�်လများ�်အန်းည်�်���ံ ၂ များျ ့ု�က့်�စော�းမ်ြပို့နှ့�င်လ့်များ််များည်။်
• ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ြချင်�်/န်းည်�်လများ�်များျး�အန်းက် ်အန်းည်�်���ံအစောန်းမြ�င်် ်တစီမ်ျားျ ့ု�အး�အသ��ံမြပို့ု

နှ့�င််ပို့ါလ့များ််များည်။်

အခို�နိ်� - ၁၉၅ များ့န်းစီ ်(လက်�်က်�်ည်စ်ောသးက်န််းး�ချျန့်း် ၁၅ များ့န်းစီ ်အပို့ါ)

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် -Pedwar များှ 
စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်

၂.၁.၂ ��အစီီ�င်ခ်ျစံီး - ၂၀၁၆ ဇူးွန်းလ်
၂.၁.၃ များျက်မ်ြများင်သ်က််စောသထွက်�့်�ချျက် ်

- Wei Liu (အစောေ်) ၂၀၁၆ ဇူးွန်းလ်

Flip chart များျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

တစီ်�ွ��လှင် ်များ့တ�ူ ၁ စီ�ံ၊ ၂ စီ�စံောဝနှ့�င်�်န်း် အလ�အံစောလးက် ်ပို့�င်််
ထ�တထ်း�ပို့ါ။

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

၈၃



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။စောထးက်လ်ှများ�်စော��
စီက်ဝ်န်း်�အး�

အမြပို့န်းအ်လှန်း် စော�ွ�စောနှွ�
တင်မ်ြပို့များု

၂။Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံ
များုအမြ�စီအ်ပို့ျက် ်Matrix 
က်း�ချျပို့ ်(အ�ွ��လ့�က် ်

လ�ပို့င််န်း�်)

၃။မြ�န်း််စောဝမြချင်�်

၇၅

၁၀၅

၁၅

သတင််�နှှင်််စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ့်��အ�က်း� မြချး�န်းး�ချျက်က့််�
အဓိ့ပို့ားယ�်ွင်််�့��န်း်နှှင််် စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ 

အစီ့တအ်ပို့့�င််�အး�လ��ံက့်�စော�းထ်�တ�်န်း်

Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံများုစောလက််ျင်််ချန်း�်နှှင််် များ့တ်�က်စ်ောပို့��န်း၊် 
အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်Matrix က်း�ချျပို့က့််�စော���ွ�၍ တင်မ်ြပို့�န်းန်ှှင််် 

စီ�စော�းင််�များုအစီီအစီဉ်က့််�စော���ွ��န်း်

ဤလုပို့်�ှး�များုအတွင်�် ၁၅ များ့န်းစီ ်လက်�်က်�်ည်စ်ောသးက်ခ်ျျန့်း် 
အန်းး�စောပို့�များည် ်မြ�စီသ်ည်။်

မြ�န်း််စောဝမြချင်�်နှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�စောလလ်း�န်း်

လူု���ှ်��ု ၁ - မော်ထိ်ကု�လူှ���မော်��စ်ကု�ဝန်��အ်�အခြား�န်�အလူှန်� မော်�ွ�မော်နှွ�တွင့်�ခြား��ု

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -
• သတင်�်နှှင််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ့်��အ�က်း�မြချး�န်းး�ချျက်က့််�သတမ်ျားှတ်�န်း်နှှင််် 
• စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ က်ဏ္ဍာအသီ�သီ�အး�စော�းထ်�တ်�န်း်

အခို�နိ်� -     ၇၅များ့န်းစီ်

၁.၁ အတွွ�လူိုကု� လူု��င့်န်��မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု�(၁၀ �ိန်စ်�)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူ��်�အတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု�
“သတင်�်နှှင််် စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်�်က်း��းက်ွးလ�?”

၈၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Discuss

“What is the difference 

between information and intelligence?”

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

�လ့�က်အ်း�မြပို့ပြီးပို့ီ� သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� သတင်�်နှှင်််စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ့်��အ�က်း�
မြချး�န်းး�ချျက်က့််� စော�ွ�စောနှွ�စောစီပို့ါ။ ယချ�အင်မ်ျားတန်း် ရှု့���ှင်�်စီွး�ှင်�်မြပို့ချ�မ်ြချင်�် မြ�စီစ်ောသးလ်ည််�
စော�ှ��က်ပ်ြီးပို့ီ� အစောသ�စီ့တ ် စော�ွ�စောနှွ�သွး�ပို့ါများည်။် ‘မြပို့စီမ်ျားု’ ဟုူစောသးစီက်း�လ��ံက့်�ဤအဓိ့ပို့ားယ်
�ွင်််�့�ချျက််များှတများင်ခ်ျျန်း်လှပို့ခ်ျ�်မြချင်�်များှး ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��စောဝါဟုး�များျး�အ� မြပို့စီမ်ျားု�့�င်�်း
စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်သ့်��များဟု�တ ် အမြချး�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော�� လ�ပို့်င်န်း�်�့�င်�်းစောထးက်လ်ှများ�်ချျက််
အး�လ��ံက့်� က့်�င်တ်ွယ�်း၌က်ွ�မြပို့း�များုများ�ှ့သည််အ်တွက် ် မြ�စီပ်ို့ါသည်။် သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ 
မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ခ်ျျက်က့််��ယူပြီးပို့ီ�ယင်�်တ့��က့်�စောအးက်ပ်ို့ါ�လ့�က် ်၂ ချ�တွင် ်စောပို့ါင််�စီပို့ပ်ို့ါ။

၈၅



Information

• Information is material of every description derived from any source. 

• It includes the results of observations, surveillance, reports, imagery and 

other sources including rumour, which when processed, may produce 

intelligence.

• The information may be true or false, accurate or inaccurate, confirmed 

or unconfirmed.

• Information is a natural and vital component of all successful criminal 

investigations.

• Law enforcement officers gather information on every occasion they 

investigate a crime or incident.

• Criminal information often is also evidence or it progresses into evidence.

�လူိုကု� - သူတွင့်��

• သတင််�သည် ်များည်သ်ည််�်င်�်မြများစီမ်ျားှ များ�့��သည်် ်စော�းမ်ြပို့ချျက် ်အး�လ��ံမြ�စီသ်ည်။်
• ယင်�်တွင် ်စီူ�စီများ�်စောလလ်းမြချင်�်များျး�၊ စောထးက်လ်ှများ်�မြချင်�်၊ အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�၊ စီ့တက််ူ�ပို့�ံ

စော�းမ်ြချင်�်နှှင််် စောက်းလဟုးလများျး�အပို့ါအဝင် ်အမြချး��င်�်မြများစီမ်ျားျး�ပို့ါဝင်ပ်ြီးပို့ီ�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ်
သည််် လ�ပို့င််န်း�်လ�ပို့စ်ော�းင် ်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�မြ�စီလ်းသည်။်

• သတင်�်သည် ်များှန်းန်ှ့�င်သ်ည် ်သ့��များဟု�တ ်များှး�နှ့�င်သ်ည်၊် တ့က်ျနှ့�င်သ်ည် ်သ့��များဟု�တ ်များတ့
က်ျနှ့�င်ပ်ို့ါ၊ ချ့�င််များးများု�ှ့သည် ်သ့��များဟု�တ ်များ�ှ့ပို့ါ။

• သတင််�စီ�စံီများ�်စော��သည် ်သ�းဝအတ့�င်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောအးင်မ်ြများင်စ်ောသး�းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားု
အး�လ��ံတ့��၏ အဓိ့က်အစီ့တအ်ပို့့�င်�်မြ�စီသ်ည်။်

• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ်အစောမြချအစောန်းတ့�င်�်အတွက် ်သတင်�်များျး�က့်�
စီ�စော�းင််�ပြီးပို့ီ�၊ ၎င်�်တ့��က်�းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုသ့��များဟု�တ ်တ့�က်�့်�င်မ်ျားုတစီခ်ျ�လး�က့်�စီ�စံီများ�်
စော�းထ်�တသ်ည်။်

• �းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားု�့�င််�းသတင်�်များျး�သည် ်များ�က်းချဏာ�့�သလ့� သက်စ်ောသမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည် ်
သ့��များဟု�တ ်သက်စ်ောသအမြ�စီ ်တ့��တက်စ်ောမြပို့းင်�်လ�စောန်းသည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Intelligence

• Intelligence is developed from information. It concerns incidents, events or 

people, and has been subjected to a process of evaluation, collation and 

analysis.”

• Intelligence is information that has been processed in such a way that 

significant value is added to the original information.

• The process by which significant value is added, involves evaluating the 

information in context to both its source and reliability. Additional value can 

then be added to the evaluated information by a further process of 

analysis.

�လူိုကု� - မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�

• စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်သ်ည် ်သတင်�်များှ တ့��တက်လ်းမြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် ၎င်�်သည် ်တ့�က်�့်�င််
များုများျး�၊ အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�သ့��များဟု�တ ်လူများျး�က့်�ဗဟု့�မြပို့ု၍ မြပို့ည်လ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်နှှင််် 
ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ြချင်�်များျး�က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ည်။်

• စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်သ်ည် ်သတင်�်က့်�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီပ်ြီးပို့ီ�များူလသတင်�်က့်� ပို့့�များ့�အ�့��တန်း်
စောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ်မြ�စီလ်းသည်။်

• ပို့့�များ့�အ�့��တန်း်စောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်တွင် ်သတင်�်�င်�်မြများစီန်ှှင််် ယင်�်၏ ယ��ံက်ည်န်ှ့�င်မ်ျားု
က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ ်မြချင်�်တ့�� ပို့ါဝင်ပ်ြီးပို့ီ�သတင်�်က့်�ပို့့�များ့�တန်း�့်�� �ှ့စောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်
မြ�စီသ်ည်။် ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုလ�ပို့င််န်း�်မြ�င်် ်သတင်�်က့်�မြပို့န်းလ်ည် ်သ�ံ�သပို့ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်များူလ
သတင်�်က့်�ပို့့�များ့�အ�့��တန်းစ်ောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င်သ်ည်။်
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Three Levels of Intelligence

Strategic

Operational

Tactical

�လူိုကု� - မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�၏ အ�င့်�် ၃ �င့်�်

• များဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက််
• လ�ပို့င််န်း�်�့�င်�်းနှှင်််
• လက်စ်ောတွ�စော�းင်�်ွက်မ်ျားု

�လူိုကု� - �ဟာ်ဗျူ�းဟာ်မော်ခြား�်ကု� မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�

အ�င်််မြများင််အ်�း�ှ့များျး�နှှင်် ် များူဝါေချျများှတ်သူများျး����ံမြ�တခ်ျျက်ခ်ျျများှတ�်န်း် �ည်�်ွယသ်ည်။် ၎င်�်တ့��
အ�ွ��အစီည်�် အတွက် ်များဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက်�်��ံမြ�တခ်ျျက်မ်ျားျး�မြပို့ုလ�ပို့�်န်း် အသစီ်စောပို့်ထွက်လ်း
စောသး စီ့န်းစ်ောချ် ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားုများျး�နှှင်် ်အချွင်််အလများ�်များျး�နှှင်် ်ပို့တသ်က်စ်ောသးစောထးက်လ်ှများ်�ချျက််
များျး�လ့�အပို့သ်ည်။် များဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက် ်စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�သည် ်များူဝါေချျများှတ်သူများျး�အး�
အ�င်််မြများင််�်ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားျး�၊ �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားျး�၊ များူဝါေများျး�နှှင်် ်စီီများကံ့်န်း�်များျး� (ဥပို့များး- များူ�ယစီ်
စော��များျး�၊ လက်န််းက််များျး�နှှင်် ်လူများျး� က်�န်းက််ူ�မြချင်�်�့�င်�်းနှ့�င်င််တံက်းနှှင််် အများျ ့ု�သး�အ�င်််ပို့�စံီံ
များျး�နှှင်် ်န်းည်�်လများ�်များျး�) ချျများှတမ်ြချင်�်သ့��များဟု�တ ်စောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်တွင် ်က်ူည်ီပို့ံပ်ို့့��စောပို့�သည် ်-

“ပို့့�၍ကြီးက်ီ�များး�စောသး၊ နှှစီ�်ှည် ်က့်စီစများျး�နှှင်် ်�ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�”

၈၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Strategic Intelligence

This is intended for senior decision and policy makers. They require 

intelligence about new and changing threats or opportunities to help them 

make strategic decisions about their organization. Strategic intelligence 

supports policy makers in formulating or changing high level aims, objectives, 

policies and plans, e.g., international and national trends and methods re 

trafficking in narcotics, weapons, people. 

‘LARGER, MORE LONG-TERM ISSUES AND GOALS’

�လူိုကု� - လူု��င့်န်���ိုင့်��် မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�

ဤအ�င်််၏ စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်သ်ည် ် န်းယစ်ောမြများသ့��များဟု�တ ် လ�ပို့်င်န်း�်ကြီးက်ီ��က်ပို့သ်ူများျး�အတွက် ်
�ည်�်ွယသ်ည်။် သူတ့��သည် ်စော�ှ�တန်း�်တွင်�်ှ့စောန်းသည််် �င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်�များည်သ်ည်််န်းည်�်မြ�င်် ်အက်ျ ့ု�
အများျး���ံ�မြ�စီစ်ောစီများည်လ်�စီသည်် ် ���ံမြ�တခ်ျျက်မ်ျားျး�ချျများှတ�်န်း်အတွက် ် လ�ပို့်င်န်း�်လည်ပ်ို့တ်
သည််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်က့််�လ့�အပို့�်က်သည် ် (ဥပို့များး-စောေသ�ှ့များုချင်�်ပို့�စံီမံျားျး�၊လူသ့များျး�သည်််
စောန်း�းများျး�၊ မြပို့စီမ်ျားုများျး�က့်�စီီစီဉ််က်ျ��လွန်းက််ျသည််အ်�ွ��များျး�စီသမြ�င််)်။ အထူ�သမြ�င််် လ�ပို့င််န်း�်
လည်ပ်ို့တသ်ည််် စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်သ်ည် ်စီ�စံီများ်�စောထးက်လ်ှများ်�သည််အ်�ွ��အး� များည်သ်ည်််စောန်း�း
တွင် ် များည်သ်ည််် တ�း�များဝင် ် လ�ပို့်စော�းင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�စော�းင်�်ွက်စ်ောန်းသလ�ဟုူစောသးစောက်းက်ခ်ျျက် ်
ချျ�န်း် ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�သည်။် သူတ့��၏န်းည်�်လများ�်များျး�၊ လ�ပို့်နှ့�င်စ်ီွများ�်များျး�၊ ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးလွယမ်ျားုများျး�၊ 
က်န်း််သတထ့်န်း�်ချျုပို့မ်ျားုများျး�နှှင်် ် �ည်�်ွယထ်း�သည်တ့်��က့်� စောမြ��ှင်�်စော�းင်�်ွက်ပ်ြီးပို့ီ� ဥပို့စောေစီ့��များ့��
စော�� စော�းင်�်ွက်�်းတွင် ်အက်ျ ့ု��ှ့စောစီ�န်းအ်တွက် ်အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်စ်ောသး စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�က့်�
��ှ့စောစီသည်။်

“က်းလတ့�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော���ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�”

၈၉



Operational Intelligence

This level of intelligence is intended for area or unit commanders. They 

require ‘operational intelligence’ that supports decisions as to how to target 

front-line resources in the most effective way, e.g., local crime trends, hot-

spots, organized crime groups etc. – Typically ‘operational intelligence’ 

provides an investigative team with hypotheses and inferences concerning 

specific elements of illegal operations of any sort. These hypotheses and 

inferences will focus on specific criminal networks, individuals or groups 

involved in unlawful activities. They will address their methods, capabilities, 

vulnerabilities, limitations and intentions resulting in intelligence that could be 

used for effective law enforcement action.

‘SHORT TERM LAW ENFORCEMENT OBJECTIVES’

�လူိုကု� - လူကု�မော်တွွ�မော်�်င့်��ွကု��ုတွွင့်� အသူု��ခြား��သူည်း်� မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု�

ဤအ�င်််�ှ့ စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်သ်ည် ် စော�ှ�တန်း�်တွင် ် လ�ပို့်င်န်း�်စော�းင်�်ွက်စ်ောန်းသည််် အ�း�ှ့
များျး�အတွက် ် မြ�စီသ်ည်။် ယင်�်က့်��းဇူးဝတစ်ောက်းင်၏် ပြီးချ့များ်�စောမြချးက်မ်ျားုများျး�က့်�ချျက်ခ်ျျင်�်တ��ံမြပို့န်း်
စော�းင််�ွက်�်န်း် န်းည်�်လများ�်တည်စ်ော�းက်�်းတွင် ် အသ��ံမြပို့ုသည်။် ယင်�်က့်�အထူ��းဇူးဝတမ်ျားု
သ့��များဟု�တ ် �းဇူးဝတ်မြပို့စီမ်ျားု �့�င်�်းလ�ပို့စ်ော�းင်ခ်ျျက်တ်ွင် ် ညွှှန်း�်က်း�အသ��ံမြပို့ုသည်။် တ့�က််�့�င််
များုတစီခ်ျ�အး� တ��ံမြပို့န်းမ်ြချင်�်သ့��များဟု�တ ် �းဇူးဝတ်မြပို့စီမ်ျားုတစီခ်ျ�က့်�က်းက်ွယ�်န်း်အတွက် ် ယင်�်က့်�
အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။် သးများန်း်များုချင််� သ့��များဟု�တ ် မြပို့စီမ်ျားုမြ�စီ၍် က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�သ့��များဟု�တ ် လ့ပို့်စီး
များျး�၊ စောများးစ်ောတးယ်းဉ််များျး� စီသည်တ့်��က့်�ဦး�တည်လ့်များ််များည်။်

“ေီများှးနှှင်် ်ယချ�”

၉၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Tactical Intelligence

This level of intelligence is intended for front-line operational officers. It is 

used to develop methods to counteract immediate criminal threats and is 

usually directed at a specific crime or criminal entity. It may be in reaction to 

an incident or used to prevent crime. Being normally case or offence specific 

it will focus on individual criminals, addresses, vehicles and modus operandi, 

etc. 

‘THE HERE AND NOW’“The heRe AND NOW”

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

များည်သ်ည်််အ�င်််�ှ့စောသး စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်က့််�တည်စ်ော�းက်သ်ည်မ်ြ�စီပ်ို့ါစောစီ များည်သ်ည်််
သတင်�် များ�့� စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ် မြ�စီမ်ျားလးများီတူည်ီစောသးလ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်က့််�မြ�တ�်များည်။် ထ့�
လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်အ်း�တစီ်က်များး့လ��ံတွင် ်စောထးက်လ်ှများ်�စော���က်ဝ်န်း်�ဟု�စောချ်သည်။်

��ှ့သည်် ်စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်သ်ည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��လ�ပို့င််န်း�်စီဉ််များျး�နှှင်် ်များဟုးဗျ�ဟုးများျး�ချျများှတ်
�းတွင် ်ချျက်ခ်ျျင်�်အသ��ံဝင်န်ှ့�င်သ်လ့�စောန်းးင်တ်ွင် ်အသ�ံ�ဝင်လ်းနှ့�င်သ်ည်လ်ည်�်�ှ့ပို့ါသည်။် ထ့�သ့��
အသ��ံဝင်မ်ျားုစော�က်းင်် ်�င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်��ည်�်ွယခ်ျျက်အ်း� အစောက်းင်အ်ထည်စ်ော�း�်န်း် အထ့စော�းက််
���ံ အသ��ံချျ�န်းအ်တွက် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�အစောပို့် အစောမြချချသံည််် ���ံမြ�တခ်ျျက်မ်ျားျး�ချျများှတစ်ောစီ
နှ့�င််များည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

�လ့�က်မ်ြပို့၍ စောထးက်လ်ှများ�်စော���က်ဝ်န်း�်နှှင််် များ့တ်�က်စ်ောပို့�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် စောန်းးက်ထ်ပို့်�လ့�က််
များျး� က့်�သ�ံ�ပြီးပို့ီ� စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက်ဝ်န်း်� အစီ့တအ်ပို့့�င်�်တစီခ်ျ�စီီက့်�အစောသ�စီ့တ ် �က်လ်က််
�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

၉၁
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�လူိုကု� - မော်ထိ်ကု�လူှ���မော်��စ်ကု�ဝန်��

မြ�န်း််စောဝမြချင်�် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ြချင်�်
အက်�မြ�တမ်ြချင်�်
နှှင််် စောက်းက််
နှုတ် စီ�စီည်�်

မြချင်�်

စီ�စော�းင်�်မြချင်�်
လများ်�ညွှှန်း်ချျက် ်
(တးဝန်းစ်ောပို့�

မြချင်�်)

၁.၂လူ���ညွှှန်�ခို�ကု�(၁၀ �ိန်စ်�)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

ဤ�လ့�က်က့််�အသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ� စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ ‘လများ�်ညွှှန်း်ချျက်’် အ�င်််နှှင််် 
များ့တ�်က်စ်ောပို့�ပို့ါ

�လူိုကု� - လူ���ညွှှန်�ခို�ကု�

• များည်သ်ည််် သတင််�/ စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်က့််�လ့�အပို့သ်လ�။
• အ�ေီ သတင်�်/ စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်တ့်�� �နှ့�င်သ်ည်််န်းည်�်လများ�်များျး�။
• အ�ေါက့်��ယသ်ူက်�ယလ့်�အသ�ံ�မြပို့ုများလ�။

၉၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Direction

• What information/intelligence is required? 

• How will it be obtained (methodology)?

• Who will use it?

အစ်ီအစ်ဉ်း��ွ�ခြားခိုင့်��အတွွကု� ကုန်ဦး�မော်��ခိုွန်��(��်�)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောအးက်ပ်ို့ါ�လ့�က်မ်ျားျး�အး�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့စ်ောစီပို့ါ။

�လူိုကု� - ဘ ၅ လူု�� (5 Ws)

စောအးက်ပ်ို့ါ � ၅ လ��ံ (5 Ws) က့်�လများ�်ညွှှန်း်အမြ�စီသ်��ံပြီးပို့ီ� လူက်�န်းက််ူ�များုအး� စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��မြချင်�်
က့်�လများ�်ညွှှန်းစ်ောပို့�စောန်းသည်် ်စောများ�ချွန်း�်များျး�အတွက် ်န်းများူန်းးများျး�စောပို့�ပို့ါ။

• �ယသ်ူလ� (ဥပို့များးစောန်း�းတစ်ီစောန်း�းများှး�ယသ်ူက် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ စီ�စော�းင်�်စောန်းတး
လ�)

• �ယမ်ျားှးလ�
• �းလ�/ �ယလ့်�လ�
• �ယအ်ချျန့်း်လ�
• �းစော�က်းင််လ်�

၉၃



5W’s

Using the following prompts as a guide (5 Ws), provide examples of questions 

that might be guiding the direction of a TiP investigation. 

• Who? (for example: who is recruiting victims in a location?)

• Where?

• What/ how? 

• When? 

• Why?

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောချါင်�်စီဉ်တ်စီခ်ျ�စီီစောအးက််တွင် ်၎င်�်တ့��စီဉ််�စီး�များ့သများှ ချျစော���န်း ်အချျန့်း် ၅ 
များ့န်းစီစ်ောပို့�ပြီးပို့ီ�လှင် ်စောထးက်မ်ြပို့အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး�စောတးင်�်ချံပို့ါ။ သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်အ�ွ��များျး�က့်�
ဤအ�င်််များျး� အမြချး�အစီ့တ်အပို့့�င််�များျး�သ့�� �က်လ်က်လ်များ�်စော�က်းင်�်စောပို့�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့များး 
- အ�ွ��တစီ်�ွ��က် “စောန်း�းတစီစ်ောန်း�းများှး�ယသ်ူက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူစီ�စော�းင်�်စောန်းတးလ�” စောများ�ချွန်း်�
က့်�ထ�တစ်ော�းခ်ျ�်ပို့ါက်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် ထ့�အချျက်အ်လက်အ်း��ယူနှ့�င်မ်ျားည််် န်းည်�်လများ�်နှှင််် 
ထ့�အချျက်က့််� များှစောဝစောပို့�နှ့�င်မ်ျားည််် အမြချး�အ�ွ��အစီည်�်များျး�အစော�က်းင်�်�က်လ်က်စ်ောများ�မြများန်း�်နှ့�င််
ပို့ါသည်။်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�အ�ွ��များျး�အစောန်းမြ�င်် ် ဤလုပို့�်ှး�များုတွင် ် အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်မ်ျားည််် န်းများူန်းးများျ ့ု�စီ��ံှ့ပို့ါသည်။် 
စောအးက်တ်ွင် ်လ့�အပို့်ပို့ါက်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက် သင်တ်န်း်�သး�အ�ွ��များျး�အး�က်ူည်ီစောမြပို့းမြပို့စောပို့�နှ့�င််
များည််် န်းများူန်းးအချျ ့ု�က့်� စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည်။်
 
�ယသ်ူလ�

• လက်တ်စောလးလအန်းည်�်င်ယအ်တွင်�်လူများျ ့ု�သ့��များဟု�တ ် စောန်းးက်ခ်ျံအစောမြချအစောန်းအစောပို့် 
များူတည်ပ်ြီးပို့ီ� လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ်ပို့ါဝင််ပို့တသ်က်မ်ျားုနှုန်း�်စောမြပို့းင်�်လ�များုပို့�စံီမံျားျး��ှ့သလး�။

• န်းယ်စောမြများတွင်�်သ့ထး�ပြီးပို့ီ�စောသးလူက်�န်းက််ူ�သူက်ွန်း�်က်မ်ျားျး��ှ့သလး�။

�ယမ်ျားှးလ�
• �ယလ်များ�်စော�က်းင်�်စောတွက့်�သ��ံသလ�။
• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူစောတွက့်��ယစ်ောန်း�းက့်�စောချ်သွး�လ�။
• စောေသတွင်�်လူက်�န်းက််ူ�သူစီ�စောဝ�စောလ�်ှ့သည်််စောန်း�းများျး��ှ့ပို့ါသလး�။

၉၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�းလ�/ �ယ�လ့�လ�
• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ စီ�စော�းင်�်န်းည်�်စောတွက်�းစောတွလ�။
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ စောတွက့်��းအတွက် ်စောချါင်�်ပို့�မံြ�တ�်တးလ� / အသ��ံမြပို့ုစောန်းတ�် လ�ပို့င််န်း�်

တွေက်�းတွေလ�။

�ယအ်ချျန့်း်လ�
• လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင်် ်ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ��းသီအလ့�က် ်ပို့�စံီစံောမြပို့းင်�်လ�တး�ှ့သလး�။
• ဥပို့များးည်�က် ်သ့��များဟု�တ ်ေီစော�အတက်အ်က်ျ က်�သ့်��စောသးတစီ�်က်အ်တွင်�်သတ့ထး��

များည််� အချျိန်း�တွေ�ှိသလး�။

�းစော�က်းင််လ်�
• လများ�်စော�က်းင်�်တစီခ်ျ�အး�အသ�ံ�မြပို့ုများုနှုန်း်��းစော�က်းင််တ့်��လးသလ�။
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ / က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအ�ွ�� တစီခ်ျ�ချ�က့်��းစော�က်းင်် ်ပို့စီမ်ျားှတ်ထး�သလ�။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�သည် ် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��များုတ့�င်�်၏ ‘လများ�်ညွှှန်း်ချျက်’် အ�င်််တွင် ် သတ်များှတ်
နှ့�င်သ်ည််် များတူည်ီစောသးစောများ�ချွန်း�်များျး�စီွး�ှ့စော�က်းင်�်နှှင််် အချျန့်း်နှှင်််တစီစ်ောမြပို့�ည်ီလ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် 
လ့�အပို့်မြချင်�်နှှင််် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော���န်း ် အသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်သ်ည််် �င်�်မြများစီန််းည်�်ပို့ါ�မြချင်�်တ့��စော�က်းင်် ် ဤ
အ�င်််တွင် ် များည်သ်ည်််အချျက်မ်ျားျး� က့်�ဦး�စီး�စောပို့�များည်က့််�စော�ွ�ချျယသ်င််စ်ော�က်းင်�်တ့��က့်�သတ့မြပို့ုများ့
စောစီ�န်း ်�ှင်�်မြပို့စောပို့��များည်။် သ့��စောသး်လည်�် ဦး�စီး�စောပို့�စောများ�ချွန်း�်များျး�က့်�များစော�ွ�ချျယမ်ျားီစီ�စံီများ�်စီစီ်စော��
�များည်် ်လများ်�စော�က်းင်�်တစီခ်ျ�အတွက် ်�ှ့နှ့�င်သ်ည််် စောများ�ချွန်း်�အး�လ��ံက့်�စော�းထ်�တမ်ြချင်�်သည်စ်ီ�စံီများ်�
စောထးက််လှများ�်သူအး�တစီ်ချ�ပြီးပို့ီ�တစီ်ချ��ယ်�ှး�ပြီးပို့ီ�ဦး�စီး�စောပို့�စော�ွ�ချျယ်မြချင်�်များလ�ပို့်များီ�န်း�်သစီ်စီွး
နှှင််် သများ့�င်�်စော�က်းင်�်အ�စီဉ်�်စီး��န်း ် အး�စောပို့�သည််အ်တွက် ် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��များုအတွက်အ်က်ျ ့ု�
�ှ့နှ့�င််ပို့ါသည်။်ဦး�စီး�စောပို့��များည်် ် အချျက်မ်ျားျး�များှ စီတင်စ်ီဉ်�်စီး�ပြီးပို့ီ�အစောမြချအစောန်း တစီခ်ျ�လ��ံက့်�ခြုံချုံင်�ံ
�က်ည််�်န်း် အချျန့်းမ်ျား�ှ့ပို့ါက်အစော��ကြီးက်ီ�အချျက်မ်ျားျး�က့်�များမြများင်သ်ည်မ်ျားျး�မြ�စီလ်းနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - လူ���ညွှှန်�ခို�ကု�

စောများ�ချွန်း်�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါသတင်�်များျး�စီ�စော�းင်�်�းတွင် ်လများ�်ညွှှန်း်ပို့ါလ့များ််များည်-်
• ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�/ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ များျး�အပို့ါအဝင် ်လူ်စီွများ�်အး��င်�်မြများစီမ်ျားျး�
• �းဇူးဝတ်စောက်းင်တ်စီဦ်း�သ့��များဟု�တ ်အ�ပို့စ်ီ��ွ��၍ �းဇူးဝတမ်ျားုက်ျု�လွန်းသ်ည််် အ�ွ��များျး�
• အထူ�တ့�က်�့်�င််များုတစီခ်ျ�သ့��များဟု�တ ်�းဇူးဝတမ်ျားုအများျ ့ု�အစီး�တစီခ်ျ�
• အတ့အက်ျစော�းထ်�တထ်း�သည်် ်စောန်း�းတစီခ်ျ�သ့��များဟု�တ ်က်ျယမ်ြပို့န်း််စောသးပို့ထဝီဧ�့ယး
• သတမ်ျားှတ်ထး�သည််အ်ချျန့်း် သ့��များဟု�တ ်အချျန့်း်က်းလတစီခ်ျ�စီသမြ�င်််

၉၅



သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

*စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ ဤအပို့့�င်�်က့်� “�းလ�ပို့�်က်များလ�” သ့��များဟု�တ ်“ထ�တစ်ော�း�့်��၊ စောမြ�
�ှင်�်�့�� လ့�တးက် �ယမ်ြပို့ဿန်းးလ�”ဟု� စောများ�ချွန်း�်တ့��မြ�င်် ်အစောက်းင်�်���ံခြုံချုံင်�စံော�းမ်ြပို့နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

တစီန််းည််��့��လှင် ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်သ်ည် ် များည်သ်ူအစော�က်းင်�်သ့��များဟု�တ ် များည်သ်ည်််က့်စီစ
�ပို့ ် အစော�က်းင်�်မြ�စီသ်န်းည်�်။ သင်််စောလျးသ်ည််် လများ�်ညွှှန်းမ်ျားုများ�ှ့ပို့ါက်သတင်�်စီ�စော�းင်�်များုသည် ်
အးရှု�စံီူ�စီ့�က်မ်ျားုနှှင််် ည်ိ့နှုင််�ချျန့်း်ည်ိ့များုများ�ှ့��က်ျပို့န်း�်မြ�စီစ်ောန်းများည် ်မြ�စီသ်ည်််အတွက် ်အချျက်အ်လက် ်
�ှးစော�ွမြချင်�်နှှင််် စီ�စော�းင်�်မြချင်�်များလ�ပို့မ်ျားီဤစောများ�ချွန်း်�များျး�က့်�စော�းထ်�တ�်န်း် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။်

ဤစောများ�ချွန်း�်များျး�၊ မြပို့ဿန်းးများျး�နှှင်် ် ဦး�စီး�စောပို့�အချျက်မ်ျားျး�က့်�ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွးအဓိ့ပို့ားယ�်ှးစော�ွ
မြချင်�်မြ�င်် ် တ�း�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�သည် ် ထ့�မြပို့ဿန်းးများျး�က့်�စောမြ��ှင်�်�န်းအ်တွက် ် ပို့့�များ့�
စောက်းင်�်များွန်းပ်ြီးပို့ီ� ပို့့�များ့�ထ့စော�းက်သ်ည််် များဟုးဗျ�ဟုးများျး�၊ လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်မ်ျားျး�နှှင်် ် န်းည်�်စီန်းစီမ်ျားျး�က့်�
စော���ွ�နှ့�င်မ်ျားည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - လူ���ညွှှန်�ခို�ကု�

လများ�်ညွှှန်း်ချျက်သ်ည် ် များဟုးဗျ�ဟုး�့�င်�်းက့်စီစ�ပို့မ်ြ�စီသ်ည်။် အ�့�ပို့ါ များဟုးဗျ�ဟုးများျး�တွင် ်
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါနှ့�င်သ်ည်-်

• ကြီးက့်ုတင််က်းက်ွယမ်ြချင်�်
• စောနှှးင်််ယှက်မ်ြချင်�်
• မြ�န်း််က်ျက်မ်ြချင်�်
• အစီး�ထ့��မြချင်�်
• သတင််�များ��ှ့မြချင်�်

Direction

The questions may be directed at gathering more information about 

• Human sources including victims/survivors

• An individual criminal or organized criminal groups, 

• A specific incident or an entire category of offence

• A clearly identified location or a wide geographic area

• A defined time or an extended time period, etc.
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၁.၃ စ်ုမော်�်င့်��ခြားခိုင့်��(၁၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� -  သူတွင့်��စ်ုမော်�်င့်��နှိုင့်�သူည်း�် �င့်��ခြား�စ်���်�
မော်��ခိုွန်�� - �ည်း�သူည်း�်�င့်��ခြား�စ်���်��ှ သူတွင့်��စ်ုမော်�်င့်��နှိုင့်��ည်း�န်ည်း��။

Collection Sources

What sources can we collect information from? 

Direction

Direction is, therefore, a strategic issue. Such strategies can include: 

• Prevention

• Disruption

• Dispersal

• Displacement

• Disinformation.
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Collection

• Patrol Reports

• Crime Scene reports

• Lab Reports

• Interviews/Testimony

• Search Warrant data

• Confidential informants

• Newspapers/Internet searches

• Corporate/Public Records

• Deeds

• Incorporation papers

• Tax reports

• Telephone bills

• Bank records

• Receipts 

What Data Can We Access

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

�လ့�က်က့််�မြပို့သပြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�၎င်�်တ့��၏ အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး�က့်� များှစောဝစောမြပို့းမြပို့စောစီပို့ါ။ 
ပြီးပို့ီ�လှင် ်�လ့�က်န်ှှင််် စောပို့ါင််�စီပို့ပ်ို့ါ (ဤစီး�င်�်တွင် ်အလ��ံစီ�စံော�းမ်ြပို့ထး�မြချင်�်များဟု�တပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - စ်ုမော်�်င့်��ခြားခိုင့်��

များည်သ်ည််် စောေတးအချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်��ယူနှ့�င်မ်ျားည်န််းည်�်
• ပို့တစူော�းင်က််င်�်လှည်် ်အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�
• အချင်�်မြ�စီပ်ို့ွး��းစောန်း�း အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�
• ဓိးတခ်ျွ�ချန်း်�အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များုများျး�/ထွက်�့်�ချျက်မ်ျားျး�
• �ှးစော�ွဝ�များ�်ပို့ါ အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�
• လှ ့ု�ဝှက်သ်တင်�်စောပို့�များျး�
• သတင်�်စီးများျး�/ အင်တ်းန်းက််များှ �ှးစော�ွများုများျး�
• အသင််�အ�ွ���့�င်�်း/အများျး�သ့များှတတ်များ�်များျး�
• စီးချျုပို့မ်ျားျး�
• အသင််��ွ��စီည်�်များုစီး�ွက်စ်ီးတများ်�များျး�
• အချွန်း် အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�
• ��န်း�်ချက်ျသင််စ်ောင်ွစောတးင်�်ချစံီးများျး�
• �ဏာစ်ီး�င်�်များှတတ်များ�်များျး�
• လက်ခ်ျမံြ�တပ်ို့့�င်�်များျး�
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Three Main Types of Information

• Open source information is publicly available, including on the Internet, 

news reports from television, radio and newsprint. 

• Closed source information is collected for a specific purpose with limited 

access and availability to the general public. 

• Classified information is collected by specifically tasked covert means 

including use of human and technical (image and signals intelligence) 

resources. 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အဓိ့က်အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီ ်၃ များျ ့ု�များှးပို့ွင််လ်င်�်၊ လှ ့ု�ဝှက်န်ှှင််် အထူ�တ့��မြ�စီသ်ည်။်
• ပို့ွင်််လင်�်�င်�်မြများစီ ်(OSINT) - အင်တ်းန်းက်၊် သတင်�်အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�၊ စော�ေီယ့�နှှင်််

တီဗွီ၊ သတင်�်ပို့�နံှှ့ပို့်လှးတ့��တွင် ် လူတ့�င််�အတွက် ် ��ှ့နှ့�င်စ်ောသးအချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီ်
မြ�စီသ်ည်။် ယင်�်တွင် ် သ�စောတသန်း၊ န်းည်�်ပို့ည်း၊ စီီ�ပို့ွး�စော��အစီီ�င်ံစီးများျး�၊ က်ွန်း�်�င်််
စီး�ွက်စ်ီးတများ်�များျး�၊ စီးတများ�်�တ်ပို့ွ�များျး�နှှင်် ်စော�ွ�စောနှွ�ချျက်စ်ီးတများ�်များျး�စီသမြ�င်် ်ပို့ါဝင််
သည်။် ဤ သတင်�်�င်�်မြများစီအ်များျ ့ု�အစီး�နှှင််် လ�ပို့်စော�းင်�်းတွင် ် ကြံက်ုံစောတွ��သည်် ်
အဓိ့က် အချက်အ်ချ�များျး�အန်းက် ် တစီ်ချ�များှးမြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် သတင်�်က့်�
မြပို့ည်သ်ူများျး�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်မြ�င်် ်�က်လ့်�က်မ်ြချင်�်၊ များတ့က်ျများုသ့��များဟု�တ ်စီ့တဝ်င်စ်ီး�မြချင်�်
ချ�ံများုတ့�� များ�က်းချဏာမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

�လူိုကု� - အဓိိကုအခို�ကု�အလူကု��င့်��ခြား�စ်� ၃ ���ိ�

• ပို့ွင်််လင်�်�င်�်မြများစီ ်(OSINT) သည် ်အင်တ်းန်းက်၊် သတင်�်အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�၊ စော�ေီယ့�နှှင်် ်
တယလ်ီဗွီ��ှင်�်၊ သတင်�်ပို့�နံှှ့ပို့်လှးတ့��တွင် ်လူတ့�င်�်အတွက် ်��ှ့နှ့�င်စ်ောသးသတင်�်မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

• လှ ့ု�ဝှက် ်�င်�်မြများစီသ်ည် ်လူတ့�င်�်��ှ့နှ့�င်စ်ောသးလ်ည်�်၊ က်န်း််သတထ်း�သည်် ်သ��ံစီွ�များုနှှင်် ်
သီ�သန်း်် �ည်�်ွယခ်ျျက်တ်စီခ်ျ�အတွက် ်သတင်�်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

• အထူ�သည် ်လူနှှင်််န်းည်�်ပို့ည်း (ရှု�ပို့ပ်ို့�နံှှင််် အချျက််မြပို့စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်)် သ��ံ၍ 
လှ ့ု�ဝှက်စ်ောသးန်းည်�်လများ�်များျး�မြ�င်် ်အထူ�လ�ပို့င််န်း�်အတွက် ်စီ�စော�းင်�်��ှ့သည်် ်သတင်�်
မြ�စီပ်ို့ါသည်။်
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• လှ ့ု�ဝှက် ် �င်�်မြများစီ ် - လူတ့�င််���ှ့နှ့�င်စ်ောသးလ်ည်�်၊ သ��ံစီွ�များုက်န်း််သတထ်း�ပြီးပို့ီ� 
�ည်�်ွယခ်ျျက်တ်စီခ်ျ� အတွက် ် သီ�သန်း််�င်�်မြများစီမ်ြ�စီသ်ည်။် လှ ့ု�ဝှက်�်င်�်မြများစီမ်ျားှ သတင််�
သည် ် စီန်းစီ်တက်ျ�ွ��စီည်�်ထး�စောသး စောေတးများျး�ပို့�စံီမံြ�င်် ် စောတွ��သည်။် �းဇူးဝတမ်ျားု
အတွက် ်စောထးက်လ်ှများ�်ချျက် ်က့်�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်းတွင် ်အ�့�ပို့ါ စောေတးများျး�သည် ်လက်�်ှ့
စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော�� စောန်းစောသးအများုများျး�၏ တစီစ်ီ့တတ်စီ်ပို့့�င်�်အမြ�စီ ်လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလ�့်�င်�်းစောေတး၊ 
န်းယ်စီပို့မ်ျားှ မြပို့စီမ်ျားုများှတတ်များ�်များျး�၊ စောများးစ်ောတးယ်းဉ်် များှတ်ပို့�တံင်မ်ြချင်�်စောေတး၊ လက်န််းက််များျး�
လ့�င်စ်ီင် ်မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�် အစောမြများးက်အ်မြများး� ပို့ါဝင်သ်ည်။်

• အထူ�- လူနှှင််် န်းည်�်ပို့ည်း (ရှု�ပို့ပ်ို့�ံနှှင််် အချျက််မြပို့ စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်)် သ��ံ၍ လှ ့ု�ဝှက််
စောသးန်းည််�လများ�်များျး�မြ�င်် ် အထူ�လ�ပို့င််န်း�်အတွက် ် စီ�စော�းင်�်��ှ့သည်် ် အချျက်အ်လက််
�င်�်မြများစီမ်ြ�စီသ်ည်။် အထူ�သတင်�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်သည် ် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီသ်ည််် 
အ�ည်အ်စောသွ�က့်�တ့��တက်စ်ောစီလ့များ်မ်ျားည်။် အ�ယစ်ော�က်းင််�့်�စောသး ် အလွန်း်တ့က်ျ 
စောသးစော�က်းင်် ် မြ�စီသ်ည်။် သ့���းတွင် ် မြ�န်း််စောဝမြချင်�်က့်�က်န်း််သတထ်း�သည််အ်တွက် ်
ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီသ်ည််် �လေအ်း�လ့�က်ပ်ို့ါစော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်မ်ြချင်�်န်းည်�်ပို့ါ�သည်။်

�လူိုကု� - အခို�ကု�အလူကု� �ည်း��ာစ်ုမော်�်င့်����ည်း�န်ည်း��

• အပြီးများ�တများ�်အက်န်း််အသတ ်�ှ့ပို့ါသည်။်
• မြပို့ဿန်းးများည်မ်ျားှကြီးက်ီ�သန်းည်�်။ များည်မ်ျားှအထ့မြ�န်း််က်ျက်သ်က်စ်ော�းက်မ်ျားု�ှ့သန်းည်�်။
• အချျန့်းမ်ျားည်မ်ျားှ�များည်န််းည်�်။
• များည်မ်ျားှ သ့ထး�ပြီးပို့ီ�မြ�စီသ်န်းည်�်။
• သင်််စောက်းက်ခ်ျျက်က့််�စောထးက်ပ်ို့ံ်နှ့�င်သ်ည်အ်ထ့အချျက်အ်လက် ် အလ�အံစောလးက် ်

စီ�စော�းင််�နှ့�င််စောမြချ �ှ့သလး�။

How Much Data?

There are always limitations

• How big is the problem?

• The scope?

• How much time do you have?

• How much do you already know?

• Is it likely you will be able to acquire enough information to support your

conclusion?
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Strategic Hypothesis

• Certain amount of data 

awareness or knowledge on 

topic

• Contextualize problem

• Map what the investigation has 

and identify gaps

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ျားုများလ�ပို့မ်ျားီအချျက်အ်လက် ် အး�လ�ံ�က့်�စီ�စော�းင်�်ပြီးပို့ီ�အး�လ��ံက့်�သ့နှ့�င်မ်ျားည် ် များဟု�တ်
ပို့ါ။ဤအချျက််များှ တစီ်�င််် များဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက် ် အ�့��က်များ�်တင်သ်ွင်�်မြချင်�်မြ�စီသ်ည််် စောန်းးက််
�လ့�က်က့််��က်လ်က်စ်ောလလ်းပို့ါ။

�လူိုကု� - �ဟာ်ဗျူ�းဟာ်မော်ခြား�်ကု� အ�ိုကြကု���တွင့်�သူွင့်��ခြားခိုင့်��

• အချျက်အ်လက်�့်�င်�်းသ့န်းး�လည်မ်ျားုသ့��များဟု�တ ် အစော�က်းင်�်အ�းနှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ� 
အသ့ပို့ည်း အတ့�င်�်အတးတစီ်ချ�

• မြပို့ဿန်းးက့်�အစောမြချအစောန်းနှှင််အ်ည်ီစော�းမ်ြပို့ပို့ါ
• စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော���းတွင် ်��ှ့ပြီးပို့ီ�သည်မ်ျားျး�က့်�စောန်း�းချျ၍ လစီဟ်ုးများုများျး�က့်��ှးစော�ွပို့ါ

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

များဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက် ် အ�့��က်များ�်သည် ် စီ�စော�းင်�်များုလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်က့််�ထ့န်း�်စောက်ျးင်�်သွး�များည် ်
မြ�စီသ်ည်။် ၎င်�်က့်�စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�အစောမြချချပံြီးပို့ီ�စော���ွ�နှ့�င်ပ်ို့ါသည် ်-

• စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��စော��အ�ွ��အတွက် ်ဤအစော�က်းင်�်အ�း/န်းယပ်ို့ယ ်စီသည်တ့်��များှမြ�စီစ်ောစီ၊ 
ဤစီ�စံီများ�်များုအတွင်�်ယချင်စ်ီ�စော�းင်�်ချ�်သည််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�များှ သင်ယ်ူ��ှ့ချ�်
သည််် သများ့�င်�်စော�က်းင်�်/အသ့ပို့ည်း

• အက်ျယက့််��က်ည််မ်ြများင်န်ှ့�င်မ်ျားုအသ့ပို့ည်း
• �ှ့�င်�်စီွ�စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်စ်ောမြများပို့�နံှှင််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်လ်စီဟ်ုးများုများျး�
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The Value of a Collection Plan

An 
organizational 

tool
Provide clarity 

between 
analyst and 

client

Road map for 
analysis

Provide 
focused, quality 
data collection

Assist in 
proving or 
disproving 
hypothesis

Poor collection 
= poor analysis

အ�့��က်များ�်အစောပို့် များူတည်ပ်ြီးပို့ီ�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��သူများျး�သည် ်ယင်�်အ�့��က်များ�်အး�များှန်းက််န်းစ်ော�က်းင်�်
သ့��များဟု�တ ် များှး�ယွင်�်စော�က်းင်�်သက်စ်ောသမြပို့�န်းအ်တွက် ် စောက်းက်ခ်ျျက်စ်ီွ�စောေတးအချျက်အ်လက် ်
အများျ ့ု�အစီး�က့်� စီဉ်�်စီး�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - စ်ုမော်�်င့်���ုစ်ီ��ခို�ကု�၏ တွန်��ို�

• အ�ွ��အစီည်�်သ��ံန်းည်�်စီန်းစီတ်စီ်ချ�
• ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီသ်ူနှှင််် client အ�က်း��ှင်�်လင်�်စီွးချွ�မြချး�စောပို့�သည််
• ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်န်း်အတွက်လ်များ�်မြပို့စောမြများပို့�ံ
• �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက် ်မြပို့တသ်း�သည်် ်အ�ည်အ်စောသွ�မြများင်် ်စောေတးအချျက်အ်လက် ်စီ�စော�းင်�်

နှ့�င်�သည်�
• အ�့��က်များ�်များျး�က့်�များှး�ယွင်�်စော�က်းင်�်သ့��များဟု�တ ်များှန်းက််န်းစ်ော�က်းင်�်သက်စ်ောသမြပို့�းတွင် ်

အက်ူအည်ီ စောပို့�သည်�
• စီ�စော�းင််�များုအး�န်းည်�်ပို့ါက်ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုအး�န်းည်�်များည််
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Example of a Collection Plan

HYPOTHESIS RESEARCH Q’S INDICATORS SOURCES

H 1:

Women from 

country A are 

being recruited 

and trafficked to 

country B

RQ 1:

Why are they 

being trafficked?

RQ 2: How are 

they being 

recruited and 

trafficked?

1a: Source 

Reporting

1b: Country A 

related trends

2.a: Source 

Reporting

R 1: 6, 2,3, 9

R 2:.6, 2, 3

�လူိုကု� - စ်ုမော်�်င့်���ုအစ်ီအစ်ဉ်း� န်�ူန််

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အ�့��က်များ�် - အချျက်အ်လက် ်အစောမြချမြပို့ု၍ ယူ�များုများျး�နှှင်် ်လက််�ှ့စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ်က့်�ချွ�မြချများ�်
စီ့စီစီ်မြချင်�်တ့��များှ ��ှ့သည်် ် သီအ့��ီမြ�စီသ်ည်။် အ�့��က်များ�်က့်�လက်ဝ်ယ်�ှ့ စောထးက်လ်ှများ�်ချျက််
အမြပို့င် ်ယချင် ်စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��များုများျး�သ့��များဟု�တ ်စောမြပို့းင်�်လ�များုပို့�စံီမံျားျး�များှ ��ှ့သည်် ်ယချင်အ်သ့ပို့ည်း
များျး� က့်�အစောမြချချ၍ံလည်�်�န်းတ်ီ�နှ့�င်သ်ည်။် သ့��စောသးလ်ည်�်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�သည် ် ၎င်�်
အ�့��က်များ�်များျး� �န်းတ်ီ�များု အစောပို့် သက်စ်ော�းက်မ်ျားု�ှ့နှ့�င်သ်ည််် �က်လ့်�က်မ်ျားုများျး�က့်�လည်�်သတ့မြပို့ု
�န်း် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။်

အ�ိုကြကု��� သူုမော်တွသူန်မော်��ခိုွန်����်� 
(RQ)

အညွှှန်��ကုိန်����်� �င့်��ခြား�စ်���်�

အ�့��က်များ�် ၁ (H 1) -
နှ့�င််င် ံက် များှ အများျ ့ု�သများီ�
များျး�က့်�နှ့�င်င်် ံချ သ့�� လူ

က်�န်းက််ူပြီးပို့ီ�
ပို့့��စော�းင်စ်ောန်းသည််

သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း်� ၁ 
(RQ 1) - 

ထ့�အများျ ့ု�သများီ�များျး� 
�းစော�က်းင်် ်လူက်�န်း်

က်ူ�ချစံောန်း�သလ�

သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း�် 
၂(RQ 2) - ၎င်�်တ့��
အး�များည်သ့်��များည်ပ်ို့�ံ

စီ�စော�းင်�်ပြီးပို့ီ� လူက်�န်း်
က်ူ�စောန်းသန်းည်�်။

၁(က်)  -များူ�င်�်များှ 
အစီီ�င်ခ်ျမံြချင်�်

၁(ချ) - နှ့�င်င်် ံက် တွင် ်
စော�ပို့န်း်�စီး�စောန်းသည်် ်

ပို့�စံီံ

၂(က်) - များူ�င်�်များှ 
အစီီ�င်ခ်ျမံြချင်�်

R 1 - ၆, ၂, ၃, ၉
R 2 - ၆, ၂, ၃

၁၀၃



သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း�်များျး� - ၎င်�်တ့��သည် ် အ�့��က်များ�်တစီခ်ျ�က့်�စီ�စောပို့ါင်�်ပြီးပို့ီ�စောထးက်ခ်ျမံျားည််် 
သ့��များဟု�တ ်များှး�ယွင်�်စော�က်းင်�်သက်စ်ောသမြပို့များည်် ်စောများ�ချွန်း်�များျး�မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး� - သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း်�က့်�စောမြ��ှင်�်စောပို့�များည်် ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်များျ ့ု�အစီး� 
က့်��့�လ့�သည်။် နှ့�င်င်် ံချ သ့�� ချ�ီ�သွး�လ့�သည်် ်စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�န်းယပ်ို့ယတ်စီ်ချ�အတွင်�်
အစီ�လ့�က် ် စောန်းထ့�င်စ်ောန်းသည် ် က့်�များည်သ်ည်််အချျက််က် ညွှှန်း်မြပို့စောန်းများည်န််းည်�်/ မြပို့သများည်န််းည်�်။ 
စီ�စော�းင််�များုအစီီအစီဉ်တ်ွင် ် အက်ခ�းန်းပံို့ါတ် တပို့်ထး�သည်််ပို့�စံီံက့်�သတ့မြပို့ုပို့ါ။ သ�စောတသန်း
စောများ�ချွန်း�်များျး�က့်�န်းပံို့ါတစ်ီဉ်် တပို့ထ်း�ပြီးပို့ီ� အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�က့်�၎င်�်တ့��နှှင််် သက်�့်�င်သ်ည်််
သ�စောတသန်း စောများ�ချွန်း�်၏ န်းပံို့ါတ်စီဉ််နှှင်််အတူ အက်ခ�းတစီခ်ျ�ထည်််သွင်�်၍ များှတ်သး�ထး�ပြီးပို့ီ�ဤ
ပို့�စံီံတွင် ်သ�စောတသန်း စောများ�ချွန်း်�တစီခ်ျ�အတွက် ်အညွှှန်း်�က့်န်း�်အများျး�အမြပို့း��ှ့နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�င်�်မြများစီမ်ျားျး� - �င်�်မြများစီမ်ျားျး�စောက်းလ်ံတွင် ်လက်�်ှ့စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ်စီခ်ျ�စီီသည် ်သက်�့်�င်�်း 
အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�နှှင်် ် များည်သ့်��ချျတ့်�က်စ်ောန်းစော�က်းင်�်က့်�များှတသ်း�ထး�ပြီးပို့ီ�သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း�်
နှှင််် အ�့��က်များ�် တ့��နှှင််် ချျတ့်�က်ပ်ို့�ကံ့်�လည်�်သ့နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - စ်ုမော်�်င့်���ုလူု��င့်န်��စ်ဉ်း�

သတ့မြပို့ု�န်း ်အချျက်မ်ျားျး�
• အတွင်�်နှှင််် အမြပို့င််
• စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်စ်ီ�စော�းင််��းတွင် ်သတင်�်စောပို့�များျး�က်�သ့်��စောသး လူသး��င်�်မြများစီမ်ျားျး�

က့်� စောစီလှတအ်သ��ံချျ�နှ့�င်ပ်ို့ါသည််
• �က်လ့်�က်မ်ျားုက့်�သတ့မြပို့ုပို့ါ
• ထ့�ှလွယမ်ျားု

The Collection Process

Internal and External

Intelligence gathering 
might include the 

deployment of human 
sources such as 

informants

Be aware of bias Sensitivity

Points to remember…
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အတွင််��င်�်မြများစီမ်ျားျး�အမြပို့င် ် မြပို့င်ပ်ို့�င်�်မြများစီမ်ျားျး� - အ�့�ပို့ါ �င်�်မြများစီမ်ျားျး�များှ အချျ ့ု�များှး က်�သ့်��စောသး
သက်�့်�င််�းဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��အစီည်�်အတွင််�များှ မြ�စ်ီသည်။် ဥပို့များးအ�ွ��အစီည်�်များျး�၏ 
�ှ့�င်�်စီွ� စောေတးစော�စ်ီမ်ျားျး�သ့��များဟု�တ ်ဝန်း်ထများ�်များျး�ထမံျားှ စောေတးအချျက်အ်လက် ်စီ�စော�းင််�မြချင်�်။

သတင်�်စောပို့�များျး� -  စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်စ်ီ�စော�းင်�်�းတွင် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�၊ များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသ
များျး� နှှင််် ၎င်�်တ့��၏ များ့သး�စီ�များျး�၊ undercover အ�း�ှ့များျး� အစီ�ှ့သည်် ်သတင်�်စောပို့�များျး�က်�သ့်��
စောသး ‘လူသး��င်�်မြများစီ’် များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု�န်းသ့်��များဟု�တ ် လူသး��င်�်မြများစီ ် သ့��များဟု�တ ် န်းည််�စီန်းစီ်
သ��ံစောစီးင််�်က်ည််စ်ီစီစ်ော��များု�င်�်မြများစီမ်ျားျး�အသ��ံမြပို့ု�န်း ်လ့�အပို့န်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

�က်လ့်�က်မ်ျားု - များည်သ်ူများ�့�စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်�်င်�်မြများစီ ်မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�အထူ�သမြ�င်် ်မြပို့စီမ်ျားုက်ျ��လွန်း်
များု ချခံျ�်��ူ�စောသးသ့��များဟု�တ ် ချစံောန်း�စောသးပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�များှးအထူ�အသ��ံဝင်ပ်ို့ါသည်။် ဥပို့စောေစီ့��များ့��
စော��အ�ွ��များျး�အတွက် ် များ့များ့တ့��၏ �က်လ့်�က်မ်ျားုနှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�များ့များ့က့်�ယက့််�သ့န်းး�လည်သ်ည််် 
အစောလအ်ထသည် ် အထူ�အစော��ကြီးက်ီ� ပို့ါသည်။် �က်လ့်�က်မ်ျားု�့��းတွင် ် က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များုတစီ်
များျ ့ု�များျ ့ု�သ့��များဟု�တ ်လူများျ ့ု�တစီ်များျ ့ု�များျ ့ု�အစောပို့် ၎င်�်တ့��၏ အမြများင်မ်ျားျး�လည်�်ပို့ါဝင်န်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

ထ့�ှလွယမ်ျားု - အ�း�ှ့များျး�သည် ်  သတင််�စီ�စော�းင်�်�န်းအ်တွက်အ်ချျ ့ု�ပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�နှှင်််�က်�်ံ
�းတွင် ် ယဉ်စ်ောက်ျ�များုနှှင်် ် က်ျး�/များစော���းတ့��၏ သက်စ်ော�းက်န်ှ့�င်ပ်ို့�ကံ့်�သ့�ှ့ထး�သင််ပ်ို့ါသည်။် 
ဥပို့များးအ�း�ှ့အများျ ့ု�သး� တစီဦ်း�က်အများျ ့ု�သများီ� သတင်�်�င်�်မြများစီတ်စီဦ်း�က့်�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်း ်
များသင််စ်ောတး်သည်လ်ည်�် မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်
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�လူိုကု� -မော်ထိ်ကု�လူှ���ခို�ကု��င့်��ခြား�စ်�ခြား�စ်�နှိုင့်�မော်ခို��ှိမော်သူ်လူူ��်�အ်�မော်�်�ထိုတွ�ခြားခိုင့်��

• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�အး�စော�းထ်�တ်မြချင်�်နှှင််် သတ့ထး�မြချင်�်
• က်ူည်ီစောထးက်ပ်ို့ံ်�န်း်နှှင််် က်းက်ွယသ်ည််် ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုများျး�အတွက် ် လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်

လ�ပို့င််န်း�်များျး�
• က်န်းဦး��က်သ်ွယစ်ီဉ်လ်�ပို့င််န်း�်စီဉ်မ်ျားျး�များှန်း်က်န်းပ်ို့ါစောစီ

Identifying Potential Human Sources of Intelligence

• Awareness and identification of victim/survivors

• Referral processes to support and protection services

• Correct procedures during initial contact

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူ��်�အတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

၎င်�်တ့��အတွက်သ်ီ�မြချး�အနှာ�းယ�်ှ့နှ့�င်သ်ည်တ့်��က့်� စောလှး်ချျ�န်း်နှှင်််စီီများကံ်ွပို့က််��န်း ် အ�း�ှ့
များျး�ချန်း််အပို့မ်ြချင်�်နှှင််် အ�ွ��အစီည်�်များျး�၏ ဂ္ဂ�ဏာသ်တင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုအတွက် ် အထူ�
လ�ပို့ထ်��ံလ�ပို့န််းည််�များျး�နှှင်် ်န်းည်�်လများ�် တ့���ှ့သည်။်

ယင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�သည် ်၎င်�်တ့��အတွက် ်မြ�စီန်ှ့�င်သ်များှ အစောက်းင်�်���ံန်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်အနှာ�းယ်
�ှ့သည်တ့်��က့်� စောလှးခ်ျျ စောပို့�သည်။် အ�း�ှ့တ့�င်�်သည် ် မြ�စီန်ှ့�င်သ်များှအချျန့်း်တ့�င်�်တွင် ် သတင်�်
�င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်�စော�းထ်�တ်�န်း်နှှင််် တည််စော�းက်�်န်း်အတွက် ်စောများှးလ်င်််�က်သည်။်

�းဇူးဝတမ်ျားုများျး�များှ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�၊ စော�့�စောမြပို့းင်�်စောန်းထ့�င်သ်ူများျး�နှှင်် ် ချ�ီ�သွး�များျး�၊ စောယး
က်ျး်�များျး�၊ များ့န်း�်များများျး�နှှင်် ် က်စောလ�သူင်ယမ်ျားျး�အး�လ��ံသည် ် သတင်�်စောပို့�များျး� မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် 
သ့���းတွင် ် အချျ ့ု�အချျက်မ်ျားျး� (က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�သ့��များဟု�တ ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ မြ�စီန်ှ့�င်သ်ူများျး�
နှှင််် က်စောလ�သူင်ယမ်ျားျး� နှှင်််�က်�်�ံးတွင် ်၎င်�်တ့��၏စီ့တက့််�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောစီများု အန်း���ံ�မြ�စီ်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

စောစီ�န်းန်ှှင််် စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်�်�ှ့�န်း ်အမြများင််�်��ံပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်�်န်း်) က့်�စီ့တတ်ွင်မ်ျားှတထ်း�
�များည်။် ယင်�်အချျက် ် များျး�တွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�က့်� သတ့မြပို့ုများ့မြချင်�်နှှင််် 
စော�းထ်�တ်မြချင်�်၊ စောထးက်ပ်ို့ံ်က်ူည်ီ�န်း ် နှှင််် က်းက်ွယ ် စောစီးင်််စော�ှးက်�်န်း် လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်လ�ပို့င််န်း�်
များျး�နှှင်် ်က်န်းဦး��က်သ်ွယစ်ီဉ်လ်�ပို့်ထ�ံ�လ�ပို့န််းည်�်များျး�များှန်းက််န်း�်န်း် စီသည်တ့်�� ပို့ါဝင်သ်ည်။်

�လူိုကု� - စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��နှှင့်�် တွု��ခြား�န်�ခြားခိုင့်��

• က်န်းဦး�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ြချင်�်က့်� စောလလ်းစီူ�စီများ�်များုများျး�အ� လူတစီဦ်း�သည် ်သတင်�်
အ�င်�်အမြများစီ ်မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့စောသးအချါ လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ည်။်

• လူများျး�သည်သ်ည် ်�ှက်�်ွ�ံများု၊ အမြပို့စီမ်ျားက်င်�်များုနှှင်် ်စော�က်းက်�်ွ�ံများုတ့��အပို့ါအဝင် ်များျး�စီွး
စောသး အစော�က်းင်�်�င်�်များျး�စော�က်းင်် ်များ့များ့က့်�ယက့််�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုများမြပို့ုလ�ပို့�်က်စောပို့။

• အ�း�ှ့အး�လ��ံသည် ်၎င်�်တ့��အး�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောစီနှ့�င်မ်ျားုတ့��က့်�သတ့ထး�၍ ယင်�်တ့��
က့်� က့်�ယခ်ျျင််�စီးစီ့တ၊်  အစောက်းင်�်မြများင်စ်ီ့တန်ှှင််် စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွးစောမြ��ှင်�်သင််သ်ည်။်

• လူတ့�င််�က့်�စီက်း�စောမြပို့းပို့ါ။ အထူ�သမြ�င်် ်အများျ ့ု�သများီ�အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�က့်�အမြချး�အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�
များမြများင်န်ှ့�င်၊် များ�က်း�နှ့�င် ်သည််် စောန်း�းများျး�တွင် ်စီက်း�စောမြပို့းပို့ါ။

• ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည််စော�းက်ပ်ို့ါ။
• လ့င်လ်�ပို့်သး�များျး�အ�က်း�ယ��ံက်ည်မ်ျားု�့�င်�်းက့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�က့်�သတ့မြပို့ုပို့ါ။

Assessment and Response

• Initial identification occurs when a person as a potential source of 

information is first encountered as a result of observation

• Individuals may not identify themselves for several reasons, including 

shame, guilt and fear

• All officers should be aware of their vulnerabilities and deal with them 

sympathetically, constructively and positively

• Talk to everyone, particularly the female members, individually out of 

sight and hearing of other members of a group

• Establish trust 

• Be aware of trust issues amongst sex-workers 

၁၀၇



သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�
စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��နှှင့်�်တွု��ခြား�န်�ခြားခိုင့်��

စောလလ်းစီူ�စီများ�်များုများျး�အ� (လူတစီဦ်း�နှှင်််စီက်း�စောမြပို့း�့�မြချင်�်များျး�၊ သူ/သူများ၏အမြပို့ုအများူ၊ သွင််
မြပို့င်လ်က်ခဏားနှှင်် ် အစောမြချအစောန်းများျး�)၊တတ့ယလူတစီဦ်း�၏ အချျက်အ်လက်စ်ောပို့�ချျက်အ်�များ့များ့
က့်�ယတ့်�င်စ်ောလလ်းချျက်အ်� လူတစီဦ်း�သည် ် သတင်�်�င်�်မြများစီ ် မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့စောသးအချါ က်န်းဦး�
ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ြချင်�်က့်� လ�ပို့်စော�းင်သ်ည်။် သ့���းတွင် ် လူများျး�သည် ် �ှက်�်ွ�ံများု၊ အမြပို့စီမ်ျားက်င်�်များုနှှင်် ်
စော�က်းက်�်ွ�ံများုတ့��အပို့ါအဝင် ် များျး�စီွးစောသးအစော�က်းင်�်�င်�်များျး�စော�က်းင်် ် များ့များ့က့်�ယက့််�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားု
များမြပို့ုလ�ပို့�်က်စောပို့။အ�း�ှ့အး�လ��ံသည် ် ၎င်�်တ့��အး�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောစီနှ့�င်မ်ျားုတ့��က့်� (စီ့တေ်ဏာ�်း
စော�က်းင်် ်များှတမ်ျား့နှ့�င်စ်ီွများ�်နှှင််် �က်သ်ွယ ်စောမြပို့း�့��းတွင် ်ထ့ချ့�က််နှ့�င်မ်ျားုတ့��) သတ့ထး�၍ ယင်�်တ့��
က့်�က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ၊် အစောက်းင်�်မြများင်စ်ီ့တန်ှှင််် စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွးစောမြ��ှင်�်သင််သ်ည်။် 

အ�း�ှ့အး�လ��ံသည် ်စီစီစ်ော��မြချင်�်နှှင််် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်အန်းး�တွင်�်ှ့စောန်းစောသးလူတ့�င်�်
သည် ် စောယးက်ျ်း�များျး�ချျည်�်များဟု�တသ်ည်က့််�သတ့မြပို့ုသင််သ်ည်။် လူတ့�င််�က့်�စီက်း�စောမြပို့းပို့ါ။ 
အထူ�သမြ�င်် ်အများျ ့ု�သများီ�အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�က့်�အမြချး�အ�ွ��ဝင် ်များျး� များမြများင်န်ှ့�င်၊် များ�က်း�နှ့�င်သ်ည်််စောန်း�း
များျး�တွင် ် စီက်း�စောမြပို့းပို့ါ။ လူက်�န်းက််ူ�သူများျး�သ့��များဟု�တ ် ၎င်�်တ့��နှှင််် အလ�ပို့လ်�ပို့ ် က့်�င်သ်ူများျး�
လည်�်အန်းး�တွင်�်ှ့စောန်းနှ့�င်သ်ည်။် ထ့�သ့��လ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူမြ�စီန်ှ့�င်သ်ူအး�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ်
မြချင်�်နှှင််် သတင်�်�င်�်မြများစီမ်ျားျး�နှှင်် ်၎င်�်တ့��အး�က်းက်ွယ�်န်း် က့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�အတွက် ်အလွန်း်အက်ျ ့ု�
�ှ့စောပို့သည်။်

အက်ယ၍် သင်သ်ည် ် ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူတစီဦ်း�အး�သတင်�်စောပို့� အမြ�စီစ်ောများွ�မြများ�
ချျင််ပို့ါက်လူသး�တစီဦ်း�အစောန်းမြ�င်် ် သင်၏်စီးန်းးသန်းး�များုက့်�အ�း�ှ့တစီဦ်း�အစောန်းမြ�င််် သင်၏် 
လ�ပို့စ်ော�းင််နှ့�င်စ်ီွများ�်က့်�အး�က့်���န်းအ်တွက် ် ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည်စ်ော�းက်�်န်း် အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်။် 
၎င်�်တ့��အစောပို့် �ယလ့်��က်�်ံသလ�၊ သူတ့���ီက်သက်စ်ောသ�ယလ့်�ယူသလ�၊  သူတ့��က့်��ယလ့်�
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သလ�၊ သူတ့���ီက်သက်စ်ောသစောတွက့်��ယစ်ောလးက်အ်စော��တယူစီဉ်�်စီး�သလ�
စီသည်တ့်��သည် ် ၎င်�်တ့�� န်းလန်း်ထူစော�� အစောပို့်သးများက် ၎င်�်တ့��၏ ပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်စ်ီ့တ်
အစောပို့်တွင် ်လည်�်သက်စ်ော�းက်မ်ျားု�ှ့လ့များ်မ်ျားည်။် 

သတင်�်စောပို့�မြ�စီန်ှ့�င်သ်ူတစီဦ်း�နှှင််် က်န်းဦး��က်သ်ွယစ်ောန်းစီဉ််က်းလအတွင်�်ထ့�သူပို့့�များ့�လ့�လး�
သည််် �က််သွယစ်ောမြပို့း�့�စော��အစီီအများမံျားျး�နှှင််် စောများှး်လင်််ချျက်မ်ျားျး�က့်�စော�ွ�စောနှွ�ထး��န်း ်လ့�အပို့်
သည်။် စော�ွ�စောနှွ�များု၏�လေန်ှှင််် သစော�းတူည်ီချျက် ်များျး�က့်�များှတစ်ီ�စော��များှတထ်း�ပြီးပို့ီ�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းး
သူနှှင််် �က်သ်ွယ်များု များှတတ်များ�်တွင် ်ထည်််သွင်�်ထး��န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။် 

အက်ယ၍် စောက်းင်�်များွန်း်များှန်း်က်န်းစ်ီွး�က်�်ပံို့ါက်လ့င်အ်လ�ပို့သ်များး�များျး�သည် ် အစော��ပို့ါစောသး 
စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်�်င်�်မြများစီမ်ြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် လ့င်အ်လ�ပို့သ်များး�များျး�သည် ်အများျး�အး�မြ�င်် ်အ�း�ှ့
များျး�က့်� များယ��ံက်ည်�်က်စောပို့။ ၎င်�်တ့��သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်�်င်�်မြများစီမ်ြ�စီလ်းနှ့�င်သ်မြ�င််် က်န်းဦး�
�က််သွယမ်ျားုတွင် ်၎င်�်တ့��အစောပို့် စောလ�စီး�များုအမြပို့ည််မ်ြ�င်် ်�က်�်�ံန်း် အလွန်း်် အလွန်း်အစော��ကြီးက်ီ�
ပို့ါသည်။် �းစောတွမြ�စီစ်ောန်းလ�၊ သူတ့��အစောပို့် �ယလ့်��က််�ခံျ�ံသလ�သသံယ�ှ့သူအမြ�စီန်ှှင််် 
အ�များ�်ချ�ံသလး�သ့��များဟု�တ ် ထ့ချ့�က် ် န်းစီန််းးသူများျး�က်�သ့်��လး� သ့��များဟု�တ ် များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသ
အမြ�စီလ်း�။ မြပို့ည််တ်န်း�်းအ့များတ်စီ်ချ�သ့�� ဝင်စ်ော�းက်စ်ီီ�န်းင်�်ပို့ါက်အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့များျး�ပို့ါဝင်ပ်ို့ါ

၁၀၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

စောစီ။ ချနှားက့်�ယတ်ွင် ်�ှးစော�ွများုများျး�နှှင်် ်စီစီစ်ော�����ံမြ�တမ်ျားုများျး� က့်�ထ့န်း�်ချျုပို့်ထး�စောသးစောန်း�းတွင် ်
အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့များျး�နှှင််သ်း သီ�သန်း််မြပို့ုလ�ပို့သ်င်် ် ပို့ါသည်။် များလ့�အပို့ ် စောသးက်ျ��စောက်ျးစ်ီစီ်
စော��များုများျး�က့်�ဌားန်းတွင်�်မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်သည် ် လူ်အချွင််အ်စော��ချျ ့ု�စော�းက်မ်ျားု မြ�စီ၍် များလ�ပို့သ်င်််ပို့ါ။ 
အများျ ့ု�သများီ�များျး�သည် ်��န်း်�၊ ပို့့�က်�်အံ့တ်နှှင်််အဝတအ်စီး�အပို့ါအဝင် ်၎င်�်တ့��၏က့်�ယပ်ို့့�င်ပ်ို့စီစည်�်
များျး�က့်�ယူစော�းင်ခ်ျွင််် မြပို့ု�များည်။် သ့��များှသးလ့�အပို့ပ်ို့ါက်များ့သး�စီ�၊ များ့တစ်ော�ွများျး�နှှင်် ်စော�ှ�စောန်း
စီသမြ�င်် ်များည်သ်ူ်က့်�စောချ်�များည်လ်�ပို့့�င်�်မြချး����ံမြ�တ၍် စောချ်နှ့�င်စ်ောပို့များည်။်

အ�င်််မြများင််စ်ီစီ�်င်စ်ော��များျး�တွင် ် ရှုုပို့်စောထွ�စောသးချ့��ဝင်သ်ည််် သ့��များဟု�တ ် �က်း�မြ�တ ် �က််သွယ်
စော��န်းည်�်လများ�်များျး�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�်န်း် လ့�အပို့လ့်များ််များည်။် စောထးက်လ်ှများ်�စော��တပို့�်ွ��များျး�သည် ် များူလ
�ှ့နှှင်််ပြီးပို့ီ�သး� �င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်� အတ့�င်�်အတးတစီ်ချ�ထ့အသ�ံ�မြပို့ု�န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။် �့���ွး�စောသး
�းဇူးဝတ်မြပို့စီမ်ျားုများျး�အတွက်သ်းပို့့�များ့�စောနှှးင််ယ်ှက်စ်ီပို့စ်ီ�များည်် ်န်းည်�်လများ�်များျး�လ့�အပို့မ်ျားည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ ထ့�
န်းည်�်လများ�်တ့��က့်� လှ ့ု�ဝှက်စ်ီွးအသ�ံ�များမြပို့ုနှ့�င်သ်မြ�င်် ်ယင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�၏ လှ ့ု�ဝှက်ခ်ျျက််က့်�က်း
က်ွယ�်န်း် များလ့�အပို့ပ်ို့ါ။

၁.၃ အကု�ခြား�တွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် မော်ကု်ကု�နှုတွ�စ်ုစ်ည်း��ခြားခိုင့်�� (�ိန်စ်� ၂၀)

�လူိုကု� - အကု�ခြား�တွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် မော်ကု်ကု�နှုတွ�စ်ုစ်ည်း��ခြားခိုင့်��
• �က်စ်ီပို့မ်ျားု - �ှ့နှှင််ပ်ြီးပို့ီ�သး�သ့��များဟု�တ ်မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့စောသးစောထးက်လ်ှများ်�ချျက််

နှှင််် �က်စ်ီပို့သ်ည််် အချျက်အ်လက်က့််� �က်စ်ီပို့စ်ီဉ်�်စီး�များုတ့��တက်�်န်း်အတွက် ်
လ့�အပို့ခ်ျျက်တ့်��က့်�တည်စ်ော�းက် ်သင်််သည်။်

• အး�က့်��ယ��ံက်ည်�်များု - အး�က့်��ယ��ံက်ည်�်မြချင်�်သည် ်သတင်�်�င်�်မြများစီ၊် စောန်း�းနှှင််် 
သတင်�်များု��ှ့သည်် ်အချျန့်း်တွင် ်မြ�စီစ်ောန်းသည်််အစောမြချအစောန်းတ့��အစောပို့် သူ၏ ဗဟု�သ�တ�ှ့များု
စောပို့်တွင် ်များျး�စီွးများူတည်စ်ောန်းသည်။်

• မြ�စီန်ှ့�င််စောချျ�ှ့များု - သတင်�်များှန်းက််န်းမ်ျားုအစောပို့် ယ��ံက်ည်န်ှ့�င်�်န်း် လ�စံောလးက်စ်ောသးမြ�စီန်ှ့�င် ်
စောချျအတ့�င််�အတးတစီခ်ျ��ှ့�များည်။်

• တ့က်ျများု - တည်စ်ော�းက်ထ်း�စောသးအသ့ပို့ည်းနှှင်် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�အဝံင်ဂ်္ဂွင်က််ျ
�ှ့များုက့်�ယချင် ်အတည်မ်ြပို့ုချ�စ်ောသးအချျက်မ်ျားျး�နှှင်််နှုင်�်ယှဉ််မြချင်�်သည် ်တ့က်ျများု၏အညွှှန်း�်
က့်န်း�်များျး�မြ�စီသ်ည်။် တစီန််းည်�် အး�မြ�င်် ်သတင်�်�င်�်မြများစီ၏် စီ့တခ်ျျယ��ံက်ည်�်များု
နှှင်််  သတင််� ��ှ့သည််အ်စောမြချအစောန်းများျး�က့်�သ့မြများင်မ်ျားုတ့��သည် ်တ့က်ျများု၏ မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ
အတ့�င််�အတးက့်� ညွှှန်းမ်ြပို့သည်။်

၁၀၉



သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အက်�မြ�တမ်ြချင်�်က့်� “အချျက်အ်လက်သ်ည် ် �ယစ်ောလးက်စ်ောက်းင်�်သလ�” ဟုူစောသးစောများ�ချွန်း�်
တစီခ်ျ�တည်�်မြ�င်် ် ခြုံချုံင်��ံှင်�်မြပို့နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် အက်�မြ�တမ်ြချင်�်�့�သည်မ်ျားှးအချျက်အ်လက်၏် 
တ့��တက်မ်ျားု၊ စီ့တခ်ျျယ��ံက်ည််�မြချင်�်၊ မြ�စီန်ှ့�င််စောချျ�ှ့မြချင်�်နှှင််် တ့က်ျများု�ှ့မြချင်�်တ့��က့်�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ်
မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် အချျက်အ်လက်အ်း�လ��ံက့်�အက်�မြ�တ�်န်းလ့်�အပို့သ်ည်။် သူ/သူများလက်ခ်ျ�ံ�ှ့
စောသးအချျက်အ်လက်တ်စီစ်ီ့တတ်စီ်ပို့့�င်�်သ့�� ရှု�တခ်ျျည််��့�သလ့� စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းတ��ံမြပို့န်းမ်ြချင်�်
နှ့�င်�်န်းမ်ျားှးစောလက််ျင်််သး�မြပို့ည်််ဝသည််် စောထးက်လ်ှများ်�စော�� အ�း�ှ့တစီဦ်း�၏တးဝန်းမ်ြ�စီသ်ည်။် 
အတ့�င်�်အတးတစီခ်ျ�ထ့ယင်�်သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ စီ�စော�းင်�်မြချင်�်နှှင်််အမြချး�  
အ�င်််များျး�နှှင်် ် တ့�က်�့်�င််များု�ှ့သည်။် ဦး�တည်သ်ွး�စောန်းသည််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ် တ့��တက်မ်ျားု
နှှင််် သက်�့်�င်မ်ျားုများ�ှ့စော�က်းင်�်သ့သးထင်�်ှး�သည်် ် အချျက်အ်လက်တ့်��က့်� လက်ခ်ျ�ံ�ှ့ပို့ါက် ထ့�
အချျက်အ်လက်က့််�အစောမြချချ၍ံ လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် အသင်််စောတး�်�ံ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��ယူန်းစီသ့်�� များ
လှ�စောပို့�များီယင်�်အချျက်အ်လက်အ်း�အက်�မြ�တ�်န်း်နှှင််် များှတတ်များ်�တင်ထ်း��န်း ် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။် 
စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်စ်ီီများသံူသည် ် အစီီ�င်ခ်ျမံြချင်�်နှှင််် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်�့်�င်�်းအ�း�ှ့သည် ်
အချျက်အ်လက်အ်း�လ��ံက့်�စောအးက်ပ်ို့ါတ့�� ပို့ါဝင််စောစီ�န်း ်စောသချျးစောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့�်များည် ်- 

• �က််စီပို့မ်ျားု - �ှ့နှှင််ပ်ြီးပို့ီ�သး�သ့��များဟု�တ ်မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့စောသး စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်န်ှှင်််
�က််စီပို့သ်ည််် သတင််�က့်��က်စ်ီပို့စ်ီဉ်�်စီး�များုတ့��တက်�်န်း်အတွက် ်လ့�အပို့ခ်ျျက်တ့်��က့်�
တည်စ်ော�းက်သ်င်််သည်။်

Evaluation and Collation

• Pertinence: The relevance of the information to existing or potential

intelligence development requirements should be established.

• Reliability: This depends largely on his knowledge of the source, its

location and the situation at the time the information was acquired.Evaluation and Collation

• Credibility: There must be a degree of probability sufficient to establish

confidence in the truth of the information.

• Accuracy: The way in which the information fits into the established

pattern of knowledge, and how it compares with previously confirmed facts

are indications of its accuracy. Alternatively, the reliability of the source

and knowledge of the circumstances in which the information was

obtained may indicate the likely degree of accuracy.

၁၁၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• အး�က့်��ယ��ံက်ည်�်များု - စီ့တခ်ျျယ��ံက်ည်�်မြချင်�်သည် ်သတင်�်�င်�်မြများစီ၊် စောန်း�းနှှင််် 
သတင်�်��ှ့သည်် ်အချျန့်းတ်ွင် ်မြ�စီစ်ောန်းသည်််အစောမြချအစောန်းတ့��အစောပို့် သူ၏ ဗဟု�သ�တ�ှ့များု
စောပို့်တွင် ်များျး�စီွးများူတည်စ်ောန်းသည်။်

• စီ့တခ်ျျနှ့�င််များု - သတင်�်၏ များှန်း်က်န်းမ်ျားုအစောပို့် ယ��ံက်ည်န်ှ့�င်�်န်း် လ�စံောလးက်စ်ောသး မြ�စီန်ှ့�င််
စောချျအတ့�င််�အတးတစီခ်ျ�ထ့�ှ့�များည်။်

• တ့က်ျများု - တည်စ်ော�းက်ထ်း�စောသးဗဟု�သ�တပို့�စံီနံှှင််် သတင်�်များျး�အဝံင်ဂ်္ဂွင်က််ျ�ှ့များု က့်�
ယချင်အ်တည်မ်ြပို့ုချ�စ်ောသး အချျက်မ်ျားျး�နှှင်် ်နှုင်�်ယှဉ်မ်ြချင်�်သည် ်တ့က်ျများု၏အညွှှန်း�်က့်န်း်�
များျး�မြ�စီသ်ည်။် တစီန််းည်�်အး�မြ�င်် ်သတင်�်�င်�်မြများစီ၏် စီ့တခ်ျျယ��ံက်ည်�်များုနှှင်် ်သတင်�် 
��ှ့သည််အ်စောမြချအစောန်းများျး�က့်�သ့မြများင်မ်ျားုတ့��သည်တ့်က်ျများု၏မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချ အတ့�င်�်အတးက့်� 
ညွှှန်းမ်ြပို့သည်။် 

သတင်�်က့်�စောက်းက်ခ်ျျက်ခ်ျျ�းတွင် ် က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်ည်ီညွှှတမ်ျားု�ှ့မြချင်�်သည် ် စောက်းက်ခ်ျျက်၏် 
စောန်းးက်က််ွယမ်ျားှ စောေတးအ�ည်အ်စောသွ�နှှင််် တ့�က််ရှု့�က်�်က်စ်ီပို့မ်ျားု�ှ့သည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် စောေ
တးအက်�မြ�တမ်ြချင်�်သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ အစော��ကြီးက်ီ�စောသးအချျက်မ်ြ�စီသ်ည်။် 
သတင်�်��ှ့သည်် ် အစောမြချအစောန်းအတွင်�်အက်�မြ�တမ်ျားုမြပို့ုလ�ပို့စ်ော�က်းင်�်စောသချျး�န်းအ်တွက် ် (စောေသ
တွင််�ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်တ်ွင် ် များှန်းက််န်းစ်ီွးများတင်မ်ြပို့စောသးသတင်�်က့်�အက်�မြ�တ�်န်းခ်ျက်ခ်ျ�သမြ�င််)် 
အက်�မြ�တမ်ျားုက့်�တပြီးပို့့ုင်န််းက်ထ်�သ့��များဟု�တ ်သတင်�်��ှ့သည်န်ှှင််် ချျက်ခ်ျျင်�်လ�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သည်။် 
အက်�မြ�တမ်ျားုသည် ်သတင်�်�င်�်မြများစီ ်(အချျက်အ်လက်စ်ောပို့�သူ) ၏ ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ�များု၊ အက်ျု�ံဝင််
များုနှှင််် တ့က်ျများုတ့��က့်� သီ�မြချး�စီစီစ်ော���န်းလ့်�အပို့သ်ည်။်

�င်�်မြများစီန်ှှင််် တ့က်ျစောသးသတင်�်တ့��အး�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်းတွင် ် တစီခ်ျ�နှှင်််တစီခ်ျ�လွတလ်ပို့်စီွး 
လ�ပို့်စော�းင်�်န်း် လ့�အပို့သ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် အစီီ�င်ခ်ျစံီးပြီးပို့ီ�စီီ�သွး�သူသည် ် အက်�မြ�တမ်ျားုပို့�စံီံ
အတွက် ်စောက်းင်�်စီွးသ့သည်။်

၁၁၁



�လူိုကု�- အမော်လူ�ထိ်��ွယ်� အတွိုင့်��အတွ်- သူတွင့်���င့်��ခြား�စ်�အမော်�်ယ်ု�ကြကုည်း�အ်�ကုို���ု

က်

လ��ံဝယ��ံက်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး

• သသံယများ�ှ့၊ စီစီမ်ျားှန်းမ်ျားု၊ ယ��ံက်ည်ထ့်�က်စ်ောသး၊ 
က်ွများ်�က်ျင်စ်ောသး၊

• လ��ံဝယ��ံက်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး�းဇူးဝင်�်ှ့မြချင်�်

ချ

အများျး�အး�မြ�င်် ် ယ��ံက်ည်န်ှ့�င််
စောသး

• သသံယမြ�စီစ်ီ�းအချျ ့ု��ှ့၊ စီစီမ်ျားှန်းမ်ျားု၊ ယ��ံက်ည် ်
ထ့�က်စ်ောသး၊ က်ွများ�်က်ျင်စ်ောသး၊

• အချျန့်းစ်ောတးစ်ောတး်များျး�များျး�တွင် ်ယ��ံက်ည် ်နှ့�င််
စောသး�းဇူးဝင် ်�ှ့မြချင်�်

ဂ္ဂ

အစောတးအ်တန်း် ယ��ံက်ည်န်ှ့�င််
စောသး

• အများျး�အး�မြ�င်် ်သသံယမြ�စီစ်ီ�းအချျ ့ု��ှ့၊ စီစီ်
များှန်းမ်ျားု၊ ယ��ံက်ည်ထ့်�က်စ်ောသး၊ က်ွများ�်က်ျင်စ်ောသး၊

• အချျ ့ု�အချျန့်း်များျး�တွင်ယ်��ံက်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး
�းဇူးဝင်�်ှ့မြချင်�်

ဃ

အများျး�အး�မြ�င်် ် များယ��ံက်ည်န်ှ့�င််
စောသး

• သသံယအချျ ့ု�၊ စီစီမ်ျားှန်းမ်ျားုယ��ံက်ည်ထ့်�က်စ်ောသး, 
က်ွများ�်က်ျင်စ်ောသး

• ��ံန်း�်ခံျါ ယ�ံ�က်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး�းဇူးဝင်�်ှ့မြချင်�်

င်

များယ��ံက်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး

• သသံယများျး�စီွး၊ စီစီမ်ျားှန်းမ်ျားု၊ ယ��ံက်ည်ထ့်�က််
စောသး၊ က်ွများ�်က်ျင်စ်ောသး၊

• များယ��ံက်ည်န်ှ့�င်စ်ောသး�းဇူးဝင်�်ှ့မြချင်�်

စီ
များ���ံမြ�တန်ှ့�င်ပ်ို့ါ • များ���ံမြ�တန်ှ့�င်ပ်ို့ါ

၁၁၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

တစီက််များး့လ��ံတွင် ် အက်�မြ�တမ်ြချင်�်လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�တွင်တ်ွင်က််ျယ်
က်ျယ ်အသ��ံမြပို့ုစောသးပို့�စံီံများှး ၆’ x ၆’ ပို့�စံီံသ့��များဟု�တ ်အစောလ�ထး��ွယတ့်�င်�်တးများုမြ�စီသ်ည်။်

ဤပို့�စံီံတွင် ်�င်�်မြများစီ၏် ယ��ံက်ည်�်များုအတွက် ်အက်�မြ�တမ်ျားုမြပို့ုလ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ� က်၊ ချ၊ ဂ္ဂ၊ ဃ၊ င် သ့��များဟု�တ ်
စီ အမြ�စီ ်အ�ပို့်စီ�ချွ�ပြီးပို့ီ�သတင်�်၏တ့က်ျများုနှှင်် ်များှန်းက််န်းမ်ျားုအတွက် ်၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ သ့��များဟု�တ ်၆ အမြ�စီ ်
စော�းမ်ြပို့သည်။် အ�့�ပို့ါ အ�ပို့်စီ�များျး�က့်��လ့�က်တ်ွင် ်စော�းမ်ြပို့ထး�သည်။်

န်းများူန်းးအချျ ့ု�က့်�စော�းမ်ြပို့ထး�သည် ်-
• ယချင်က််များှန်း်က်န်း်သည််် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စောပို့��ူ�စောသးလ်ည်�်များူ�ယစီစ်ော��

နှှင််် အ�က်စ်ောသစီး အလွန်းအ်က်ျ��သ��ံစီွ�သည်် ်�းဇူးဝင်�်ှ့စောသး ယချင်သ့်ထး�ပြီးပို့ီ�
သတင်�်စောပို့� သည် ်ဃ မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

• ‘အများျး�အး�မြ�င််’်များှန်းက််န်းစ်ောသးလ်ည်�်အပြီးများ�များများှန်းသ်ည်််၊ ��ဌားန်းအတွက် ်အး�က့်��နှ့�င်မ်ျားည််် 
�ပို့�်ွးအစောမြချမြပို့ု စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�စောပို့�ချ��်ူ�စောသးန်းယခ်ျဟံု့�တယပ်ို့့�င်�်ှင်၏် တင််
�က်မ်ြပို့သများု များျး�သည် ်ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ�များုအ�င်် ်ချ    မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ဤ�လ့�က်ပ်ို့ါ ဇူးယး�နှှင်််တက်ွ �ှင်�်မြပို့ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် အချန်း်�က်ဏ္ဍာတစီခ်ျ�စီီ
အတွက် ်န်းများူန်းးများျး�က့်� ၎င်�်တ့��က့်�ယတ့်�င် ်အ�့�မြပို့ုစောစီပို့ါ။

The Admiralty Scale: Source Reliability 
A 
COMPLETELY 
RELIABLE

• No doubt regarding authenticity, trustworthiness, competency
• History of complete reliability

B

USUALLY RELIABLE

• Some doubts regarding authenticity, trustworthiness, competency
• History of reliable information the majority of time

C
FAIRLY RELIABLE

• Usually some doubt re authenticity, trustworthiness, competency
• History of reliable information some of the time

D
NOT USUALLY 
RELIABLE

• Definite doubts re authenticity, trustworthiness, competency
• History of occasional reliability

E

UNRELIABLE

• Great doubt re authenticity, trustworthiness, competency
• History of unreliable information

Cannot Be Judged • Cannot be judged

၁၁၃



�လူိုကု�- အမော်လူ�ထိ်��ွယ်� အတွိုင့်��အတွ် - မော်ဒုတွ်အမော်�်ယ်ု�ကြကုည်း���ု

၁

အတည်မ်ြပို့ုနှ့�င်စ်ောသး

• အမြချး�လွတလ်ပို့စ်ောသး�င်�်မြများစီမ်ျားျး�အ�
အတည်မ်ြပို့ုနှ့�င်သ်ည််

• က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးမ်ျားု�ှ့သည််
• အစော�က်းင်�်အ�းစောပို့် အမြချး�သတင်�်စောထးက််

လှများ�်များုများျး�နှှင်် ်တစီသ်စော�းထ�မြ�စီသ်ည််

၂

များှန်းစ်ောက်းင်�်များှန်းန်ှ့�င်သ်ည််

• အတည်မ်ျားမြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါ
• က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးမ်ျားု�ှ့သည််
• အစော�က်းင်�်အ�းစောပို့် အမြချး�သတင်�်စောထးက််

လှများ�်များုများျး�နှှင်် ်တစီသ်စော�းထ�မြ�စီသ်ည််

၃

များှန်းန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့သည််

• အတည်မ်ျားမြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါ
• က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးမ်ျားုတွင် ်လက်ခ်ျနံှ့�င်�်ွယ်

�ှ့သည််
• အစော�က်းင်�်အ�းစောပို့် အမြချး�သတင်�်စောထးက််

လှများ�်များုများျး�နှှင်် ်အတ့�င်�်အတးတစီ်ချ�ထ့တူည်ီ

၄

သံသယမြ�စီ်စီ�းစောက်းင်�်စောသး
များှန်းက််န်းမ်ျားု

• အတည်မ်ျားမြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါ
• က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးမ်ျားုများ�ှ့ပို့ါ
• မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့စောသးလ်ည်�်သတင်�်စောထးက််

လှများ�်များုလက်ခ်ျ�ံ�ှ့ချျန့်း်တွင် ်များယ��ံက်ည်န်ှ့�င်ပ်ို့ါ

၅

များမြ�စီန်ှ့�င်စ်ောသးအစီီ�င်ခ်ျစံီး

• အတည်မ်ျားမြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါ
• က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးမ်ျားုများ�ှ့ပို့ါ
• အစော�က်းင်�်အ�းနှှင်် ်ပို့တသ်က်သ်ည််် 

အမြချး�သတင်�် စောထးက်လ်ှများ်�များုများျး�နှှင်် ်
�န်း််က်ျင်�်က်မ်ြ�စီသ်ည််

၆

များ���ံမြ�တန်ှ့�င်ပ်ို့ါ
• များ���ံမြ�တန်ှ့�င်ပ်ို့ါ

၁၁၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

The Admiralty Scale: Data Reliability
1

CONFIRMED

• Confirmed by other independent sources
• Logical in itself
• Agrees with other information on subject

2

PROBABLY TRUE

• Not confirmed
• Logical in itself
• Agrees with other information on subject

3

POSSIBLY TRUE

• Not confirmed
• Reasonably Logical in itself
• Agrees somewhat with other information on subject

4

DOUBTFULLY TRUE

• Not confirmed
• Not illogical in itself
• Not believed at time of receipt although possible

5

IMPROBABLE REPORT

• The contrary is confirmed
• Is illogical in itself
• Contradicted by other information on subject

6 • Cannot be judged/

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ယချင်�်လ့�က်ပ်ို့ါ န်းများူန်းးများျး�က့်��က်ည််လ်ှင် ်-
• များူ�ယစီစ်ော��နှှင််် အ�က်စ်ောသစီးအလွန်းအ်များင််�သ�ံ�စီွ�များု�းဇူးဝင်�်ှ့စောသး သ့ထး�ပြီးပို့ီ� 

သတင်�်စောပို့� က့်��င်�်မြများစီအ်�င််် ဃ ဟု�သတမ်ျားှတ်ထး�သည်။် ၎င်�်အချျက််က့်�ဤန်းများူန်းး
တွင် ်ထ့�သူများှ စောပို့�ပို့့��လးသည်် ်အချျက်အ်လက်န်ှှင််် စောပို့ါင်�်စီပို့လ့်�က်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်စောပို့�ပို့့��သည်် ်
အချျက်အ်လက်က့််�အတည်မ်ျားမြပို့ု�စောသ� စောသးလ်ည်�် အမြချး��င်�်မြများစီမ်ျားျး�များှ စီ�စော�းင်�်
��ှ့ချ�သ်ည််် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�နှှင််် က့်�က်ည််ီသည် ်�့�ပို့ါက် ၎င်�်က့်�အ�င်် ်၂ ဟု�
သတမ်ျားှတ်နှ့�င််ပို့ါသည်။် ၆x၆ န်းည်�်လများ�်က့်�သ��ံပို့ါက်အ���ံသတအ်�င်််သည် ်ဃ ၂ မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

• အချျက်အ်လက်စ်ောပို့�အ�င်် ်ချ တွင််�ှ့စောသးန်းယခ်ျဟံု့�တယပ်ို့့�င်�်ှင်သ်ည် ်ယချ�တစီ်
ကြီးက့်များ်တွင် ်သတင်�်က့်�က်ွက်�်က်ည််ပ်ို့ါက်က်ျ ့ု�စော�က်းင်�်�ီစောလျးစ်ောသးလ်ည်�်အမြချး�
�ှ့�င်�်စီွ� စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် က့်�က်ည််ီမြချင်�်များ�ှ့သည်် ်အ�င််် ၃ �ှ့နှ့�င်စ်ောသး
အချျက်အ်လက် ်တ့��က့်�စောပို့�ပို့့��လးပို့ါသည်။်ထ့��စော�က်းင်် ်အ�င်််စီ�စီ�စောပို့ါင်�်များှး ချ ၃ မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်များ့များ့တ့�� စောတွ�စောတးထး�သည်် ်န်းများူန်းးအချျ ့ု�က့်�မြ�စီစ်ောစီ၊ သင်တ်န်း်�သး�များျး�
ထမံျားှ ��ှ့သည်် ်�င်�်မြများစီန်ှှင််် အချျက်အ်လက် ်န်းများူန်းးများျး�က့်�မြ�စီစ်ောစီသင်တ်န်း်�အ�ွ��တစီခ်ျ�လ��ံအး�
အ�င်််သတမ်ျားှတ်စောစီ�ပို့ါများည်။် 

၁၁၅



�လူိုကု� - မော်ကု်ကု�နှုတွ�စ်ုစ်ည်း��ခြားခိုင့်��

စောက်းက်န်ှုတစ်ီ�စီည်�်မြချင်�် - စီ�စော�းင်�်��ှ့စောသးစောေတးများျး�က့်�စောပို့ျးက်�်��ံသွး�စောသး�့�င်မ်ျားျး�က့်�
မြပို့န်းလ်ည်�်ှးစော�ွနှ့�င်�်န်း်နှှင််် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီန်ှ့�င် ်စောသး ပို့�စံီတံစီခ်ျ�အမြ�စီ ်စီ�စီည်�်သည်။် 

Collation

The organization of the data collected into a format from which it 

can be retrieved and analysed.

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ရှု့���ှင်�်စောသးပို့�စံီမံျားျး�တွင် ် စောက်းက်န်ှုတစ်ီ�စီည်�်မြချင်�်သည် ် စီ�စော�းင်�်��ှ့စောသးသတင်�်၊ 
စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်က့််��ည်ည်ွှှန်း�်ချျက်၊် ထပို့်များကံ့်��က်း�များည်် ်ပို့�စံီံမြ�င််�်ွ��စီည်�်ထး�စောသးထ့န်း�်သ့များ�်
များည်််စီန်းစီ် (�့�င်ထ်ည်််သည််် �ီရှု့�သ့��များဟု�တ ် က်ွန်းမ်ြပို့�တးစောေတးစော�စ်ီ)် သ့�� လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်
မြ�စီသ်ည်။် သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များုအပို့့�င်�်အစီအး�လ��ံက့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့သ်ည်မ်ျားှးစောသချျး
စောအးင်အ်တွက်မ်ြ�စီသ်ည်။် သတင်�်�င်�်မြများစီအ်များျ ့ု�များျ ့ု�များှ များတူည်ီစောသးအချျန့်း်များျး�တွင် ်စီ�စော�းင်�်
ထး�စောသး သတင်�်များျး�က့်�စောပို့ါင်�်စီည်�်၍ အစီဉ်လ့်�က် ်ထး�ပြီးပို့ီ�စောန်းးင်မ်ြပို့န်းက့််��က်း�၍��န်း ်ထး�
မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် စောန်းးင်တ်ွင််စောပို့ျးက်�်��ံသွး�ပို့ါက်အလွယတ်က်ူနှှင််် လျင်မ်ြများန်းစ်ီွး 
မြပို့န်းလ်ည်�်ှးစော�ွနှ့�င်သ်ည်။်

စောက်းက်န်ှုတစ်ီ�စီည်�်မြချင်�်သည် ်စီ�စော�းင််�စောသးပို့ရှု့�ဂ္ဂ�များ ်လ�ပို့်ထ�ံ�လ�ပို့န််းည်�်များျး�က့်��့�င်မ်ြ�င််ထ်ည်််
မြချင်�်များဟု�တစ်ောပို့။ အ�က်အ်စီပို့မ်ျား�ှ့စောသး၊ များများှန်း်က်န်းစ်ောသး၊ အသ��ံများဝင်စ်ောသးအချျက်အ်လက်တ့်��
က့်��ယ�်ှး�ပြီးပို့ီ�များှ သ့များ်��ည်�်အပို့စ်ောသးအ�းက့်�သ့များ�်ထး�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် သ့များ�်�ည်�်များုသည် ်
စီး�ွက်စ်ီးတများ�်မြ�င်် ်သ့��များဟု�တ ်က်ွန်းမ်ြပို့�တးစီန်းစီ ်များည်သ်ည်််ပို့�စံီံမြ�င်် ်မြ�စီပ်ို့ါစောစီ၊ သ့များ�်�ည်�်ထး�
စောသးအချျက်အ်လက်က့််�လျင်မ်ြများန်းစ်ီွးနှှင််် တ့က်ျစီွးအသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�်န်း် ချွင်််မြပို့ုနှ့�င်�်များည်။်

စောက်းက်န်ှုတစ်ီ�စီည်�်မြချင်�်သည် ် စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်တ့်��တက်မ်ျားုတွင် ် အချျန့်း်အလွန်း်က်�န်းစ်ောသး 
လ�ပို့စ်ော�းင််များုမြ�စီသ်ည်။် ထ့��မြပို့င် ် လူမြ�င်် ် လ�ပို့�်များည်် ် အချျန့်းမ်ျားျး�သမြ�င်် ် စောစီျ�လည်�်အလွန်းက်ြီးက်ီ�
သည်၊် သ့��စောသး် စီန်းစီ်၏အက်ျ�့�မြ�စီထ်ွန်း�်များု၊ ပို့ါဝင်စ်ောသးအ�းများျး�၏ တ့က်ျများု၊ �ွ�ထ�တ်�းတွင် ်

၁၁၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အ�င်စ်ောမြပို့များုနှှင်် ် တစီခ်ျ�နှှင်််တစီခ်ျ��က်စ်ီပို့မ်ျားုတ့��သည် ် အချျက်အ်လက်က့််��းသးမြပို့န်း�့်�များုနှှင််် 
စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ်အမြ�စီလ်�ပို့်စော�းင်မ်ျားုတ့��က့်�လျင်မ်ြများန်း်စီွးနှှင််် က်ွများ�်က်ျင်စ်ီွးလ�ပို့န်ှ့�င်မ်ျားုတ့��အစောပို့် 
များူတည််စောန်းသည်။်

၁.၄ ခိုွ�ခြားခို���စ်ိစ်စ်�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

�လူိုကု� - ခိုွ�ခြားခို���စ်ိစ်စ်�ခြားခိုင့်��

စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�အတွင်�်�ှ့အစီ့တအ်ပို့့�င်�်က့်� -
• များင်�်�း�ထး�သလ�
• အ�ေါ�းအဓိ့ပို့ာါယ်လ�
• အမြချး��းစောတွလ့�အပို့စ်ောသ�သလ�

စီသည််် စောများ�ချွန်း်�များျး�က့်�သ��ံ၍ အက်ျဉ််�ချျုပို့်နှ့�င်သ်ည်။်

Analysis

This component of the Intelligence Cycle can be summarized by the 

questions: 

• What have you got?

• What may it mean? 

• What else may be required? 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

စီ�စော�းင််�ပြီးပို့ီ�၊ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ပ်ြီးပို့ီ�၊ စောက်းက်န်ှုတ် ပြီးပို့ီ�မြ�စီစ်ောသးသီ�မြချး�စီီမြ�စီစ်ောန်းသည််် သတင်�်
အပို့့�င််�အစီအး�လ��ံသည် ် jigsaw ပို့စောဟုဠိ့က်စီး�န်းည်�်၏ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�နှှင်် ် အလး�သ
ဏ္ဍားန်းတ်ူစောပို့သည်။် သတင််�အပို့့�င်�်အစီအး�လ��ံသည် ် က်ွနှ�်ပို့တ့်��စောမြ��ှင်�်�န်း ် ကြီးက့်ု�စီး�စောန်းစောသး
ပို့စောဟုဠိ့တွင် ်�ယလ့်�၊ �ယမ်ျားှးအဝံင်ဂ်္ဂွင်က််ျမြ�စီသ်လ�က့်�ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီ�်��ံမြ�တ�်န်း် လ့�အပို့သ်ည်။် 
တစီခ်ျါတစီ်�တံွင် ်စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းစောသးအ�းနှှင်် ်အံဝင်ဂ်္ဂွင်က််ျမြ�စီသ်ည််် အပို့့�င်�်တ့��က့်�သ့မြများင်�်န်း် 
အချျန့်း်အစောတး�်က်းသည်။်

၁၁၇



များ့များ့ဌားန်းများှအမြချး�ဌားန်းချွ�များျး�သ့��များဟု�တ ် အမြချး�အ�ွ��များျး�သ့��များဟု�တ ် အမြချး�ဌားန်းများှသူများျး�တွင််
လည်�် က်ွနှ�်ပို့တ့်��လ့�အပို့်စောသး သတင်�်အပို့့�င်�်အစီများျး� �ှ့စောန်းတတသ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် က်ွနှ�်ပို့်
တ့��ဌားန်းအတွင်�်နှှင််် အမြချး�ဌားန်းများျး�တွင်�်ှ့စောသး သတင်�်/စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျားျး� က့်�လ့�ချျင််
ပို့ါက် ယင်�်တ့��နှှင််် စောက်းင်�်များွန်း်စောသး�က်�်စံော���ှ့�န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။်

ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီသ်ည်််လ�ပို့်စော�းင်ခ်ျျက်သ်ည် ် ယချင်/်ပို့�မံျားှန်း်အး�မြ�င်် ် အ�က်အ်စီပို့မ်ျား�ှ့စောသးသတင်�် 
အပို့့�င်�်အစီများျး� (jigsaw ပို့စောဟုဠိ့များှအပို့့�င်�်အစီများျး�) က့်�ပို့�သံဏ္ဍာန်း်တစီခ်ျ�မြ�စီ�်န်း် သ့��များဟု�တ ်
အဓိ့ပို့ာါယစ်ော�း�်န်း် �က်စ်ီပို့မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုများ�ှ့ပို့ါက်သတင်�်က်�န်း�်က်များ�်များျး�သည် ်
�့�င်စ်ီန်းစီတ်ွင် ်အသ�ံ�များဝင်ပ်ို့ါ။

ထ့��စော�က်းင်် ် စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�တွင် ် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ျားုအ�င်််သည် ် အစော��ပို့ါသည်။် 
န်းက််န်း�စောသးစီစီ်စော��များုနှှင််် ��ှ့စောသးသတင်�်၏ များ�ှ့များမြ�စီလ့်�အပို့်စောသး အချျက်မ်ျားျး�က့်��းသး
မြပို့န်း�့်�များု ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ျားုက့်� စော�းမ်ြပို့နှ့�င်သ်ည်။် ယင်�်တွင် ်�ည်�်ွယခ်ျျက်တ်စီခ်ျ�နှှင််် စောဝ�န်းပ်ို့့�င်�်မြချး�
များု၊ ဝန်း်ထများ�်�ဝမြ�င််�်စောသးအသ့ပို့ည်း၊ ယချင်�်�ှ့ထး�စောသးအချျက်အ်လက်၊် နှုင်�်ယှဥ�မြချင်�်
နှှင််် �ယ�်ှး�မြချင်�်တ့��က့်�အစောမြချချသံည််် စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းလ�ပို့စ်ော�းင်ခ်ျျက်လ်ည်�်တစီစ်ီ့တတ်စီ်ပို့့�င်�်
ပို့ါဝင်သ်ည်။် အချျက်အ်လက်အ်သစီသ်ည် ် များူလသ့�ှ့ပြီးပို့ီ�သး�နှှင်် ် နှုင်�်ယှဉ်ပ်ြီးပို့ီ�၊ အစောဟုးင်�်နှှင်််
အသစီ်က့်�နှုင်�်ယှဉ်မ်ြချင်�်နှှင််် စောပို့ါင််�စီပို့မ်ြချင်�်သည် ်လတ�်တစ်ောသး စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်တ်စီခ်ျ���ှ့
ပို့ါလ့များ််များည်။် ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုသည် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က်ွးဟုစောန်းများု၊ အး�န်းည်�်ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် အး�
သးချျက်မ်ျားျး�က့်�သ့သးစောစီပြီးပို့ီ�၊ စော�ှ��က်လ်�ပို့စ်ော�းင် ်�န်း ်အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး�စောပို့�သည်။်

�လူိုကု� - ခိုွ�ခြားခို���စ်ိစ်စ်��ု

ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုသည် ်-
• သင်၏် သတင်�်/စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်သ်ည် ် �ယစ်ောလးက်စ်ောက်းင်�်သလ�(ည်ံ်သလ�) က့်�

စောမြပို့းနှ့�င်သ်ည်။်
• ယချင််က်သင်မ်ျားသ့ချ�်သည်တ့်��က့်�စောမြပို့းမြပို့နှ့�င်သ်ည်။်
• အစောမြချအစောန်းတစီခ်ျ�က့်�န်းး�လည်န်ှ့�င််�န်း် သင်သ့်�န်းလ့်�အပို့သ်ည်တ့်��က့်�စောမြပို့းမြပို့နှ့�င်သ်ည်။်
• �ယစ်ောန်း�းများှးစောဝ�က်ွးစောန်းသလ�က့်�စောမြပို့းမြပို့နှ့�င်သ်ည််
• သင််န်းး�လည်သ်များှက့်�အမြချး�သူများျး�နှှင်် ်�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�နှ့�င်�်န်း် က်ူည်ီနှ့�င်သ်ည်။်

၁၁၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Analysis

• It can tell you how good (or poor) your information/intelligence is

• It can tell you things you did not know before

• It can tell you what you need to know to understand a situation

• It can tell you where to look further

• It can help you to communicate your understanding to others

�လူိုကု� - ဘ ၅ လူု�� (5 Ws) ခို�ဉ်း��ကု���ု

• အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက််�ယသ်ူလ�။
• အချျက်အ်လက်က််�းလ�။
• �းလ့�� �လးတးလ�။
• ထ့�အချျက်အ်လက်န််း�်�့�င်သ်ည််် မြ�စီစ်ီဉ််များျး��ယအ်ချျန့်း်က်မြ�စီခ်ျ�်သလ�။
• �ယစ်ောန်း�းန်း�် သက်�့်�င်သ်လ�။

(များူ�င်�် - UNODC, 2010, Basic training manual on investigating and prosecuting the smuggling of 
migrants, Module 6 များှ စောက်းက်န်ှုတမ်ြပို့င်�်င်ထ်း�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

လများ�်ညွှှန်း်ချျက်အ်�င်််တွင် ် စောလလ်းချ�်သည်််အတ့�င််� � ၅ လ�ံ� (5 Ws) ချျဉ််�က်ပို့မ်ျားုက့်� 
စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�တွင် ် မြပို့န်းလ်ည်စ်ောလလ်းနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီသ်ူများဟု�တသ်ူများျး�
အတွက် ်စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက််ဝန်း်�၏ အ�င်််တ့�င်�်အတွက် ်အလွယတ်က်ူသ��ံနှ့�င်စ်ောသး၊ များှတ်
�လွယစ်ောသး ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်တစီခ်ျ�မြ�စီသ်ည်။်

၁၁၉



ဇိုယ််�အ���ိ�အစ််� �ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

ချျတ့�်က်စ်ောသးရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��မြချင်�်က့်�ပို့�စံော�းစ်ောသးအ�းများျး��က်း�ပို့တသ်က််
�က်န်ှွယမ်ျားုက့်�မြပို့�န်း်

ဥပို့များး - လူများျး�၊ ��န်း�်န်းပံို့တမ်ျားျး�၊ အ�ွ��အစီည်�်များျး�၊ စီီ�ပို့ွး�စော��
လ�ပို့်င်န်း�်များျး�၊ စောင်ွစော�က်��့�င်�်းလှ�စောမြပို့းင်�်များုများျး�၊ စောလယးဉ်/်

စောများးစ်ောတးယ်းဉ််များျး�/သစော�ဂးများျး�၊ ပို့့�င်�့်�င်မ်ျားုစီသမြ�င်််

အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့် အ�းဝတူု များျး��က်း�သ့��များဟု�တ ်အစီဉ််လ့�က်မ်ြ�စီစ်ောသး
အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး��က်း�အစီီအစီဉ်တ်က်ျမြ�စီစ်ောသး

ပို့တသ်က်�်က််နှွယမ်ျားုက့်�စော�းမ်ြပို့�န်း်

က်�န်းပ်ို့စီစည်�်စီီ��င်�်များုရှု�ပို့ပ်ို့�ံ
က်း�ချျပို့်

စောင်ွစော�က်�၊ များူ�ယစီစ်ော��၊ ချ့��ချ�ံသည်် ်က်�န်းပ်ို့စီစည်�်များျး�နှှင်် ်အမြချး�
က်�န်းပ်ို့စီစည်�်များျး�၏ စော�ွ�လျး�များုက့်�စော�းထ်�တ�်န်း်

လုပို့�်ှး�များုက်း�ချျပို့် �းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုလ�ပို့စ်ော�းင်�်းတွင် ်ပို့ါဝင်သ်ည််် လုပို့�်ှး�များုများျး�
 က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်

စောင်ွစော��စော�က်�စော���့�င်�်း
စော�းမ်ြပို့ချျက်အ်ချျုပို့်

လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီသ့��များဟု�တ ်စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�်၏ စော�းမ်ြပို့များထး�
စောသး ဝင်စ်ောင်ွက့်�စော�းထ်�တ�်န်း် နှှင််် စီီ�ပို့ွး�စော��နှှင််�့်�င်စ်ောသး

မြပို့စီမ်ျားု၏ ညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်

The 5 W’s Approach [1]

• Who is the source of the information?

• What is the information?

• Why is it out there?

• When did the activities it covers occur?

• Where is it relevant?

(Source: Extracted and amended from UNODC, 2010, Basic training manual on investigating and prosecuting the smuggling of migrants, Module 6)

�လူိုကု� - ခိုွ�ခြားခို���စ်ိစ်စ်�မော်��န်ည်း��လူ�����်�

၁၂၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ကြီးက့်များ်နှုန်း်�စော�းမ်ြပို့ချျက်အ်ချျုပို့် အစော�အတွက်မ်ျားျး�စောသးအချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�စီ�စီည်�်�န်း၊် 
အနှှစီခ်ျျုပို့်�န်း်နှှင််် �းသးမြပို့န်း�်န်း်

ဇိုယ််�အ���ိ�အစ််� �ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

စောေတးအမြပို့န်းအ်လှန်း်�က်စ်ီပို့မ်ြချင်�် များတူည်ီစောသးစောမြပို့းင်�်လ�နှ့�င်သ်ည််် က့်န်း�်ဂ္ဂဏာန်း်�များျး�အ�က်း�
ပို့တသ်က်�်က်န်ှွယမ်ျားုတ့��က့်�ပို့�စံော�း�်န်း်

Charting for Analysis Methods
Type of Chart Purpose

Link Charting • To show relationships among entities featuring in the investigation, for example,

persons, telephone numbers, organizations, businesses, financial transactions

aircraft/vehicles/vessels, property, etc.

Event charting • To show chronological relationships among entities or sequences of events

Commodity

flow charting

• To explore the movement of money, narcotics, stolen goods or other commodities

Activity charting • To identify activities involved in a criminal operation

Financial profiling • To identify concealed income of individuals or business entities and to identify

indicators of economic crime

Frequency charting • To organize, summarize and interpret quantitative information

Data correlation • To illustrate relationships between different variables

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

စောအးက်တ်ွင််စောပို့�ထး�သည်် ် များှတ်စီ�များျး�သ��ံ၍ �လ့�က််တွင်ပ်ို့ါသည်််အချျက်မ်ျားျး�က့်� 
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါ။ အက်ယ၍် န်းည်�်လများ�်အများျ ့ု�များျ ့ု�အတွက် ် သူတ့��အး�
သင်တ်န်း်�များစောပို့�ပို့ါက်သူတ့��၏ တးဝန်းမ်ျားှးချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားုလ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် များလ့�အပို့စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့
ပို့ါ။

ဤအချန်း�်တွင် ် အမြ�စီအ်ပို့ျက်ဇ်ူးယး�န်းည်�်လများ�်က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ မြ�စီစ်ီဉ််တစီခ်ျ� (အတ့�ချျုပို့�်ှင်�်မြပို့
သွး�များည်မ်ြ�စီသ်ည်)်  အး�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီသ်ွး�များည်မ်ြ�စီသ်ည်။်

၁၂၁



စောေတးစောပို့ါင်�်စီည်�်မြချင်�်သည် ် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီမ်ျားု၏ ပို့ထများ���ံအ�င်််မြ�စီသ်ည်။်  စောက်းက်ခ်ျျက်ခ်ျျ
�န်း် အတွက် ် �င်�်မြများစီ ် အများျ ့ု�များျ ့ု�များှ ��ှ့သည််အ်ချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�စောပို့ါင်�်စီပို့မ်ြချင်�်ပို့ါဝင်သ်ည်။် 
ထ့�သတင်�်အပို့့�င်�်အစီများျး�များှ ပို့ူ�စောပို့ါင်�်စော�းင်�်ွက်မ်ျားု၏ အချျတ့်အ�က်မ်ျားျး�နှှင််် လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�၊ 
အ�ွ��အစီည်�်များျး�၊ အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�နှှင်် ်စောန်း�းများျး��က်း�ပို့ူ�စောပို့ါင်�်များုတ့��က့်�စော�းထ်�တ်နှ့�င်သ်ည်။်

အချျက်အ်လက်က့််�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်းတွင် ်နှှင််် သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုအမြ�စီတ့်��တက်လ်�ပို့်စော�းင််
�းတွင် ် ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်း်�န်း်အတွက် ် စောလက််ျင်််သး�မြပို့ည်််ဝသူ စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်ခ်ျွ�မြချများ်�
စီ့စီစီစ်ော��များှ��တွင် ် က့်�့ယးများျး�စီွးနှှင်် ် န်းည်�်လများ�်များျး�စီွး�ှ့သည်။် သူတ့��သည် ် စော�းပို့င်မ်ျားျး�
နှှင််် စီး�ွက်မ်ျားှစီ၍ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးက်ွန်းမ်ြပို့�တး ပို့ရှု့�ဂ္ဂ�များမ်ျားျး�အထ့လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်�်က်သည်။် 
သ့���းတွင် ် အဓိ့ပို့ာါယ်�ှ့စောသးရှု�ပို့ပ်ို့�ံများျး�နှှင်် ် ဇူးယး�များျး� (အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�နှှင််် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီ်
ပြီးပို့ီ�သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များုများျး�က့်�ရှု�ပို့ပ်ို့�ံများျး�မြ�င််စ်ော�းမ်ြပို့သည်)် က့်�ထ�တ်�န်း် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီစ်ော��
များှ��များျး�က့်�စောက်းင်�်စီွးစောလ်က်ျင်််စောပို့�ထး�စောသး်လည်�်အ�့�ပို့ါရှု�ပို့်ပို့�ံများျး�နှှင်််က်း�ချျပို့်များျး�သည် ်
စောန်းးက်�်��ံ�လေ ်အမြ�စီ ်များယူ�သင််သ်ည်က့််�သတ့မြပို့ုသင််သ်ည်။် ၎င်�်တ့��သည် ်ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်း်
သည််် ���ံမြ�တခ်ျျက် ် ချျများှတ်�းတွင် ် စော�က်းင်�်က်ျ ့ု��ီစောလျး၍် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီပ်ြီးပို့ီ�န်းည်�်ဗျ�ဟုးနှှင်် ်
များဟုးဗျ�ဟုး�့�င်�်းန်းည်�်လများ�်များျး�မြ�စီသ်ည်။်

စီ့စီစီစ်ော��များှ��သည် ် လျင်မ်ြများန်းမ်ျားုနှှင်််လွယက််ူအ�င်စ်ောမြပို့များုက့်�အစောထးက်အ်က်ူမြပို့ုသည်် ် 'i2 Link & 
Case Notebook’, ‘Anacapa’ စီသည််် က်ွန်းမ်ြပို့�တးအစောမြချချစံောသးပို့ရှု့�ဂ္ဂ�များက့််�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်န်း် 
အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်လး�သ့��များဟု�တ ် လက်မ်ြ�င်် ် �လ့�က်တ်ွင်မ်ြပို့ထး�စောသးန်းည်�်လများ�်များျး�များှ တစီခ်ျ�
သ့��များဟု�တ ်တစီခ်ျ�ထက်ပ်ို့့�သ�ံ��န်း ်စီဉ််�စီး��က်သလး�။

�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု� ရိုးု���ု�ကု်�ခို���မော်���ွ�ခြားခိုင့်��1

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�အက်ျဉ်�်ချျုပို့စ်ော�းမ်ြပို့မြချင်�်များျး�တွင်သ်စောက်ဂတများျး�ဥပို့များး - စီက်ဝ့်�င်�်
များျး�သ့��များဟု�တစ်ောထးင််မ်ျားှန်း်စီတ�ဂ္ဂမံျားျး�ပို့ါဝင်သ်ည်။်များည်သ်ည်််အချျန့်းတ်ွင်သ်��ံသည်မ်ြ�စီပ်ို့ါ
စောစီ။ သစောက်ဂတတစီခ်ျ�သည်ရ်ှု�ပို့်ပို့�ကံ်း�ချျပို့တ့်�င်�်တွင်တ်ူည်ီစောသးအ�းက့်�က့်�ယစ်ီး�မြပို့ု
�များည်။်အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�စီက်း�လ��ံ၃-၄လ��ံထက်မ်ျားပို့့�စောစီ��တ့�တ့�တ�တတ်�တ်စော�းမ်ြပို့
ပို့ါ။

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�အ�က်း�ပို့တသ်က်�်က်န်ှွယမ်ျားု (အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီ်
သည်််အချျန့်းက့််�အစီဉ််လ့�က်စ်ော�းမ်ြပို့ချျက်)်က့်�စော�းမ်ြပို့�န်း�်က်သ်ွယမ်ျားုများျဉ််�များျး�က့်�သ��ံပို့ါ။

• များျဉ်�်တ့�င်�်တွင်မ်ျားှး�သည်အ်စီဉ််လ့�က်မ်ြ�စီစ်ောသးအမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး� (အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�
မြ�စီခ်ျ�သ်ည်််အချျန့်း်)က့်�ညွှှန်းမ်ြပို့သည်။်

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်က့််�စော�းမ်ြပို့�းတွင်စ်ောန်း်စီွ�နှှင်််အချျန့်း်သည်တ်စီန််းည်�်န်းည်�်မြ�င််အ်မြ�စီအ်ပို့ျက််
တစီခ်ျ�စီီနှှင်််တွ�လျက်ပ်ို့ါ�ှ့သည် ်(အမြ�စီအ်ပို့ျက်သ်စောက်ဂတ၊သစောက်ဂတနှှင််န််းီ�က်ပို့မ်ျားု
သ့��များဟု�တသ်စောက်ဂတနှှင်််ချျတ့်�က်မ်ျားု)

(�င်�်မြများစီ ် -www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_
for_Analysts.pdf)

1   https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Ana-
lysts.pdf
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Event Charting 

• Brief descriptions of events are contained in symbols such as circles or 

rectangles. Ensure that in any one chart a symbol represents the same 

thing whenever it is used. Keep the descriptions of events short—no 

longer than three or four words. 

• Connecting lines are used to indicate relationships among events—the 

time sequence of events in which one event leads to another. 

• An arrow on each line indicates the sequencing of the events—the flow of 

events through time. 

• The date and/or time associated with each event is tied in some way to 

the description of the event—within the event symbol, close to the 

symbol, or linked to the symbol.
(Source: www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အမြ�စီအ်ပို့ျက် ် ရှု�ပို့်ပို့�ကံ်း�ချျပို့သ်ည် ် အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�များှအဓိ့ပို့ာါယက့််�စော�းထ်�တ�်န်း် သင်််စောတး်
စောသး က့်�့ယးမြ�စီသ်ည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့သ်ည် ်အမြ�စီအ်ပို့ျက်အ်စီဉ်လ့်�က်က့််� မြပို့သ
မြ�င်် ် မြ�စီပ်ို့ွး�သည််အ်ချျန့်း်များျး�နှှင််် အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်များျး��က်း�ပို့တသ်က်�်က်န်ှွယမ်ျားုများျး�သည် ်ပို့့�များ့�
မြပို့တသ်း�လးသည်။် ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးအများုက့်�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်းတွင် ်အမြ�စီ ်အပို့ျက် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့က့််�
စောစီးစီီ�စီွးမြပို့င်�်င်ထ်း�သင််သ်ည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက်ရ်ှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့တ်ွင် ် စောအးက်ပ်ို့ါအစီ့တအ်ပို့့�င်�်
တ့�� ပို့ါဝင်သ်ည်-်

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�အက်ျဉ်�်ချျုပို့်စော�းမ်ြပို့မြချင်�်များျး�တွင် ်သစောက်ဂတများျး�ဥပို့များး - 
စီက်ဝ့်�င််�များျး�သ့��များဟု�တ ်စောထးင်််များှန်းစ်ီတ�ဂ္ဂမံျားျး�ပို့ါဝင်သ်ည်။် များည်သ်ည်််အချျန့်းတ်ွင် ်သ�ံ�
သည်မ်ြ�စီပ်ို့ါစောစီသစောက်ဂတတစီခ်ျ�သည် ်ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့တ့်�င်�်တွင် ်တူည်ီစောသးအ�း
က့်�က့်�ယစ်ီး�မြပို့ု�များည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�စီက်း�လ��ံ ၃-၄ လ��ံထက် ်များပို့့�စောစီ��
တ့�တ့�တ�တ်တ�တ ်စော�းမ်ြပို့ပို့ါ။

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�အ�က်း�ပို့တသ်က်�်က်န်ှွယမ်ျားု (အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီ်
သည််် အချျန့်း်က့်�အစီဉ်လ့်�က် ်စော�းမ်ြပို့ချျက်)် က့်�စော�းမ်ြပို့�န်း ်�က်သ်ွယမ်ျားုများျဉ််�များျး�က့်�သ��ံ
ပို့ါ။

• များျဉ််�တ့�င်�်တွင် ်များှး�သည် ်အစီဉ််လ့�က်မ်ြ�စီစ်ောသးအမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး� (အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�
မြ�စီခ်ျ�သ်ည််် အချျန့်း်) က့်� ညွှှန်းမ်ြပို့ သည်။်

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်က့််�စော�းမ်ြပို့�းတွင် ်စောန်း်စီွ�နှှင််် အချျန့်း်သည် ်တစီန််းည်�်န်းည်�်မြ�င်် ်
အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီ်ချ�စီီနှှင််် တွ�လျက် ်ပို့ါ�ှ့သည် ်(အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်သစောက်ဂတ၊ သစောက်ဂတ
နှှင််် န်းီ�က်ပို့်များုသ့��များဟု�တ ်သစောက်ဂတနှှင််် ချျတ့်�က်မ်ျားု)

၁၂၃



Events Link Charting 

Mar 15
Zwang met 

Jabcobs

Mar 16
Jabcobs seen 

at MZB

Mar 15
Pyles met 

Gratz

Mar 18
Gratz seen at 

MZB

Mar 22
Shipment 

arrives MZB

Mar 18
Lee seen at 

MZB

Mar 26
Delivery to 
Trasco

Mar 30
Delivery to 

Pyles

Mar 30
Delivery to 

Vickers

Mar 30
Delivery to 

Zwang

(Source: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�အစီဉ်လ့်�က် ် အစီီ�င်ခ်ျစံောလမ်ျား�ှ့သမြ�င်် ် စောန်း်စီွ�များျး�နှှင််အ်ချျန့်း်များျး�က့်�စောသချျး
စီွး များှတတ်များ်�မြပို့ုစီ�ထး�ပို့ါ။ အ�့�ပို့ါအစီ့တ်အပို့့�င်�်များျး�က့်� ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီ�်မြချင်�်၏ �ည်�်ွယခ်ျျက််
နှှင််် စီ့စီစီစ်ော��များှ��၏ ထ့��ထွင်�်ကြံက်�ံနှ့�င်မ်ျားုစောပို့်များူတည်၍် အမြ�စီအ်ပို့ျက်ရ်ှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့တ်ွင် ် န်းည်�်
လများ�်စောပို့ါင်�်စီ�မံြ�င််် စောပို့ါင်�်စီပို့န်ှ့�င်သ်ည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက်ရ်ှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့က့််�တည်စ်ော�းက်�်းတွင် ်စီီများံ
သည်််အချျက်မ်ျားျး�များှး (က်) အချျက်အ်လက်က့််��ှင်�်လင်�်တ့က်ျစီွးတင်မ်ြပို့�န်း ် (ချ) ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့်
က့်� ရှု့��ရှု့���ှင်�်�ှင်�်မြ�င်် ်တတ်နှ့�င်သ်များှ အချျက်မ်ျားျး�သးပို့ါ�န်း ်မြ�စီသ်ည်။်

ဤစောန်းးက်�်��ံက်း�ချျပို့သ်ည် ် ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီသ်ူများျး�မြပို့စီမ်ျားုတစီခ်ျ�တွင် ် အစော��ပို့ါသည််် မြ�စီစ်ီဉ််များျး�
က့်�မြများင်န်ှ့�င်�်န်း် ပို့�စံော�းန်ှ့�င်�်န်း် အင်မ်ျားတန်း်အသ��ံဝင်သ်ည််် န်းည်�်စီန်းစီတ်စီ်ချ�မြ�စီသ်ည်။် ယချ�လ့�မြများင််
နှ့�င်�်န်း် ပို့�စံော�းမ်ြချင်�်အး� အစောနှှးင်််အယှက် ် မြ�စီစ်ောစီများည်် ် အချျက််အး�လ�ံ�က့်�ဤက်း�ချျပို့တ်ွင် ်
ထည်််သွင််�မြချင်�်များမြပို့ု�န်း ်လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု���်�ရိုးု���ု�ကု်�ခို���2

2    https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Ana-

(များူ�င်�် -www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_
for_Analysts.pdf)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူ��်��ှတွ�စ်ု��်�

Footnote များျး�တွင်စ်ော�းမ်ြပို့ထး�သည််အ်တ့�င််� UNODC များှ က်ူ�ယူထး�သည်် ် အမြ�စီအ်ပို့ျက််
များျး�ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့က့််�န်းများူန်းးအမြ�စီ ်�လ့�က်တ်ွင် ် မြပို့သထး�သည်။် စောအးက််များှ �ှင်�်မြပို့ချျက်သ်ည််
လည်�်တူည်ီစောသးစီး�ွက်စ်ီးတများ်�များှ တ့�က်ရ်ှု့�က်က််ူ�ယူထး�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

၁၂၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Events Link Chart (2) 

Mar 15
Zwang met 

Jabcobs

Mar 16
Jabcobs seen 

at MZB

Mar 15
Pyles met 

Gratz

Mar 18
Gratz seen at 

MZB

Mar 22
Shipment 

arrives MZB

Mar 18
Lee seen at 

MZB

Mar 26
Delivery to 
Trasco

Mar 30
Delivery to 

Pyles

Mar 30
Delivery to 

Vickers

Mar 30
Delivery to 

Zwang

(Source: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု���်�ရိုးု���ု�ကု်�ခို��� (၂)

(များူ�င်�် -www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_
for_Analysts.pdf)

အမြ�စီအ်ပို့ျက်ရ်ှု�ပို့်ပို့�ကံ်း�ချျပို့သ်ည် ်အချျက်အ်လက်က့််�စောေါင်လ့်�က်န်ှှင်််အလျး�လ့�က် ်နှှစီမ်ျားျ ့ု�စီလ��ံ
မြ�င်် ်မြပို့သနှ့�င် ်သည်။် ဥပို့များး - အမြချး�စောသးအစောမြချအစောန်းများျ ့ု�တွင် ်Trasco အး�များတလ် ၂၆ �က်စ်ောန်း်
တွင် ်ပို့့��စော�းင်သ်ည်ဟ်ု� က်ွနှ�်ပို့တ့်�� သသံယမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် သ့���းတွင် ်က်ွနှ�်ပို့တ့်��သည် ်အတည်မ်ျား
မြပို့ုနှ့�င်ပ်ို့ါ။ သီအ့��ီအ�မြ�စီန်ှ့�င်�်ွယမ်ြ�စီ�်ပို့အ်း� ရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့တ်ွင် ်များျဉ်�်မြပို့တမ်ျားျး�မြ�င်် ်စော�းမ်ြပို့ထး�
ပို့ါသည်။်

၁၂၅



�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု���်� matrix  ရိုးု���ု�ကု်�ခို���� (၃)3

(များူ�င််�-www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_
for_Analysts.pdf)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အစော�က်းင်�်အ�းများျ ့ု�စီ�ပံို့ါစောသး (လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီသ့��များဟု�တ ် အ�ွ��အစီည်�်များျး�) အမြ�စီအ်ပို့ျက််
များျး�၏ ပို့�စံီံက့်�ထ�တစ်ော�းမ်ြပို့သ�န်း ် အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါက်အမြ�စီအ်ပို့ျက် ် matrix က်း�ချျပို့သ်ည် ် ပို့့�များ့�
သင်််စောလျးပ်ို့ါသည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်matrix က်း�ချျပို့ ်န်းများူန်းးတစီခ်ျ�အး�ပို့�တံွင်မ်ြပို့သထး�ပို့ါသည်။်

Matrix ဟု�သ��ံ�မြချင်�်များှးရှု�ပို့ပ်ို့�ကံ်း�ချျပို့ ်(ပို့� ံ၇-၃) တွင် ်လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီက့်� matrix ၏ တစီ်�က််
တည်�်တွင် ် တစီစ်ောလှးက်လ်��ံစော�းမ်ြပို့ထး�ပြီးပို့ီ� (န်းများူန်းး၏�ယ�်က်မ်ြချများ�်တွင်)် အချျန့်း်က့်�အမြချး�
တစီ�်က်တ်ွင် ်(န်းများူန်းးပို့�ံတွင် ်အစောပို့် တစီ်စောလှးက်)် တွင် ်စော�းမ်ြပို့ထး�သည်။် ဤပို့�စံီံတွင် ်အချျန့်း်
နှှင်််လူ များျဉ်�်များျး���သံည်််စောန်း�းများျး�တွင် ်ထင်�်ှး�စောသးအမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�စောန်း�းချျထး�သည်။် 
လူများှထွက်စ်ောသးမြများိး�များျး�သည် ် အ�့�ပို့ါလူပို့ါဝင်စ်ောသး အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး��ီသ့��သးသွး�သည်။် 
အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီ်ချ�တွင် ် လူတစီဦ်း�ထက်ပ်ို့့�၍ပို့ါဝင်ပ်ို့ါက် လူ၏များျဉ််�များျး� �က်း�တွင် ် သစောက်ဂတ
မြ�င်် ်မြပို့ထး�သည်။်

စောယ�ူယျအး�မြ�င်် ် အမြ�စီအ်ပို့ျက် ် matrix က်း�ချျပို့မ်ျားျး�တွင် ် အချျန့်း်က့်�အလျး�လ့�က်စ်ော�းမ်ြပို့
ပြီးပို့ီ�၊ စောေါင်လ့်�က်သ်ည် ် အစော�က်းင်�်အ�းများျး� (လူများျး�၊ ��န်း�်များျး�၊ စောများးစ်ောတးယ်းဥ�များျး�စီသမြ�င်် ်
မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်)် သ့��များဟု�တ ် အ�့�ပို့ါ အစော�က်းင်�်အ�းများျး�က့်�စောပို့ါင်�်စီပို့ထ်း�မြချင်�်မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် 

Events Link Chart (3) 

Hess

Toka

Clark

Returns 
from 

Germany

Telephone 
contact

Meet package 
from Hess to 

Clark

Meet at 
Brown Park

Meet at Brown 
Park

Sep 19 Sep 25 Sep 26 Oct 3 Oct 5

(Source: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

3    https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Ana-

၁၂၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်matrix က်း�ချျပို့သ်ည် ်အလွန်း်အများင်�်ကြီးက်ီ�၍ ရှုုပို့စ်ောထွ�နှ့�င်သ်မြ�င်် ်အစောက်းင်�်���ံ
များှး bespoke က်ွန်းမ်ြပို့�တးစော�း�်ဝ်�များျး�က့်�သ��ံမြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

လူု���ှ်��ု ၂ - Pedwar�ှ မော်��်ကု��ု���ု�ိုင့်��်အခြား�စ်�အ��ကု� matrix ကု်�ခို��� မော်���ွ��ု
လူု��င့်န်�� (အ�ွ��လူိုကု� အလူု��)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�-
• အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်matrix က်း�ချျပို့ ်တစီခ်ျ�က့်�စော���ွ�၍ တင်မ်ြပို့�န်း်
• လက်�်ှ့စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်အ်စောပို့် အစောမြချချပံြီးပို့ီ�အ�့��က်များ�်တစီခ်ျ�စော���ွ��န်း်

အခို�နိ်� - ၁၀၅ များ့န်းစီ်

၂.၁ အ�ွ��လူိုကု� လူု��င့်န်��(၇၅ �ိန်စ်� -- �ိန်စ်� ၃၀ ပြီး�ီ�လူာင့်� လူကု��ကု��ည်း�မော်သူ်ကု� ၁၅ �ိန်စ်�န််�
ပြီး�ီ�မော်န််ကု�ထိ�� �ိန်စ်� ၃၀ ထိ����လူု���ှ်��ုမော်�်င့်��ွကု��ါ။)
သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� ညွှှန်�ကြကု်�ခို�ကု���်�

၁။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အစော�က်းင်�်အ�းများျး�က့်�များတူည်ီစောသးရှုုစောထးင််မ်ျားျး�များှ န်းက်န််း�စီွး
စော�းထ်�တ်�န်း်အတွက်သ်င်ခ်ျန်း�်စီးစောများးဂ်္ဂျ��၂အတွင်�် ဤမြ�စီစ်ီဉ်အ်း� အမြချး�မြ�စီစ်ီဉ််များျး�နှှင််် 
အတူအကြီးက့်များ်ကြီးက့်များ ်မြပို့န်းလ်ည် ်စောလလ်း�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

• မြ�စီစ်ီဉ်အ်း�"Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်"ဟု�စောချ်သည်။် ၎င်�်သည် ်စီ့တက််ူ�ယဉ် ်
အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီ်ချ�မြ�စီစ်ောသးလ်ည်�်အစော�ှ�စောတးင်အ်း�ှစောေသတွင် ်မြ�စီပ်ို့ွး�စောသး 
လူက်�န်းက််ူ�များု မြ�စီစ်ီဉ်မ်ျားုချင်�်များျး�က့်�အစောမြချချထံး�သည်။် သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်
Pedwar ဟု�စောချ်စောသးနှ့�င်င််မံျားှ ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��တစီခ်ျ�၏ အ�း�ှ့များျး�အမြ�စီ ်
သရှု�ပို့စ်ော�းင် ်�များည်မ်ြ�စီသ်ည်။် သူတ့��သည် ်အများျ ့ု�သများီ�င်ယတ်စီဦ်း�စောပို့ျးက်�်��ံ
စော�က်းင်�် သူများ၏အစောေ်မြ�စီသ်ူက် တ့�င်�်က်း�သည်် ်အများုက့်�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များည််
မြ�စီသ်ည်။်

၂။ က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူဟု�သသံယ�ှ့သူ၏ အစောေ်ထမံျားှ များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသထွက်�့်�ချျက်တ်စီ်
ချ�  သး�ှ့သည််အ်တွက်လ်က်�်ှ့တွင် ်သတင်�်အချျက်အ်လက် ်အန်းည်�်င်ယသ်း�ှ့စော�က်းင်�်
က့်��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။ စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ စီး�ွက်စ်ီးတများ�်များျး�က့်� Flip chart များျး�နှှင်် ်စော�း
ပို့င်မ်ျားျး�နှှင်််အတူစောဝစောပို့�ပို့ါ။ စောအးက်ပ်ို့ါဇူးယး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ �င်�်မြများစီတ်စီခ်ျ�စီီအစော�က်းင်�်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ -

၁၂၇



�င့်��ခြား�စ်�

၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် - Pedwar များှစောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်

၂.၁.၂ ��အစီီ�င်ခ်ျစံီးဇူးွန်း်လ ၂၀၁၆

၂.၁.၃ သက်စ်ောသထွက်�့်�ချျက် ်Wei Liu (အန်း်
တီ) ဇူးွန်း်လ ၂၀၁၆

လုပို့�်ှး�များုအတွက် ်လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�။

က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူဟု�သသံယ�ှ့သူ၏ အစောေ်အး�စောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်ချ�သ်ည််် အ�း�ှ့၏ ��အစီီ�င်ခ်ျစံီး။

က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူဟု�သသံယ�ှ့သူ၏ အစောေ်က် 
များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသထွက်�့်�ချျက်။်

�ှင့်��လူင့်��ခို�ကု�

၃။ ဤလ�ပို့င််န်း�်အတွက် ်စီ�စီ�စောပို့ါင်�်အချျန့်း် ၇၅ များ့န်းစီ ်စောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်၊ လုပို့�်ှး�များုများ့န်းစီ ်
၃၀ ပြီးပို့ီ�လှင် ်၁၅ များ့န်းစီ ်လက်�်က်�်ည်စ်ောသးက်န််းး�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်ထ်ပို့ ်များ့န်းစီ ်၃၀ �က်လ်က််
လုပို့�်ှး�များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

၂.၂ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီတွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု��်� (၃၀ �ိန်စ်�)

လုပို့�်ှး�ချျန့်း် ၇၅ များ့န်းစီမ်ြပို့ည််လ်ှင် ် အ�ွ��များျး�က့်�မြပို့န်းစ်ောချ်ပြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��၏ လုပို့်�ှး�များုများျး�အး�တင်မ်ြပို့
စောစီပို့ါ။ စောအးက်တ်ွင် ်ဤလ�ပို့င််န်း�်၏ အစီ့တအ်ပို့့�င််�တစီခ်ျ�စီီအတွက် ်လများ�်ညွှှန်း်များှတ်စီ�အချျ ့ု� ပို့ါ�ှ့
ပို့ါသည် ်-

၁။ အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်Matrix စော���ွ�မြချင်�်
ဤသင်တ်န်း်�၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးသင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� စောထးက်လ်ှများ်�စော�� က်ွများ�်က်ျင််
သူများျး� မြ�စီစ်ောစီ�န်း ်များဟု�တ�်�ယချ�လ့�အစောမြချအစောန်းတွင် ်စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များု၏ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်
များျး�အတွက် ်ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�် များျး�နှှင််အ်လှင်အ်မြများန်း ်က်ွများ�်ဝင်စ်ောစီ�န်း ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်Matrix စော���ွ��းတွင် ်ဥပို့များးဇူးးတစ်ောက်းင််
များျး�သ့��များဟု�တ ်မြ�စီစ်ီဉ််များျး�က့်�များတူည်ီစောသးအစော�းင်န်ှှင််် ပို့�ံသဏ္ဍားန်း်များျး�မြ�င်် ်သတမ်ျားှတ်
မြချင်�်တ့�� က်�သ့်��စောသး များတူည်ီစောသး  န်းည်�်များျ ့ု�စီ�အံသ�ံ�မြပို့ုနှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� ထ့�သ့��အသ��ံမြပို့ု�န်းလ်ည်�် 
အး�စောပို့�သင််ပ်ို့ါသည်။်များည်သ်ည်််န်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်စော���ွ�စောစီက်းများူ စော�းမ်ြပို့ပို့ါ မြ�စီစ်ီဉ််များျး�နှှင််် 
ဇူးးတစ်ောက်းင်မ်ျားျး�ပို့ါဝင်သ်င်််ပို့ါသည်။်

၁၂၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၁၉ နှှစီ်

အ�ပို့ ်၅’၂’’�ှ့သည်။် �ံပို့င်အ်န်းက််
စော�းင် ်ချါ�အထ့�ှည်သ်ည်။် ပို့့န်းသ်ွယ်
သည်။်နှှးစောချါင််��ယ�်က်မ်ြချများ�်တွင် ်
နှှးစောချါင််�စောပို့ါက် ်စော�းက်ထ်း�သည်။် 

�ယ�်က်န််းး�စောပို့ါက်န််းး�တွင် ်၁ စီင်တ်ီ
ချန်း််�ှ့အန်းီစော�းင် ်အများှတ်ပို့ါပြီးပို့ီ�ည်း�က််

လက်�်များ့��တွင်၃် စီင်တ်ီအချျင်�်�ှ့ စီက်ဝ့်�င်�်
ပို့�ံအများး�ွတ�်ှ့သည်။်အများး�ွတသ်ည် ်
အန်းီစော�းင််မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�လွန်းခ်ျ�သ်ည််် ၂လ

ချန်း််က် အပို့ူစောလးင် ်သည်််ေဏာ�်းမြ�စီ်
သည်််အတွက် ်အ�ည်မ်ြပို့း�ရှုုံ်စောန်းသည်။် 

စောပို့ါင်တ်စီ်�က်စ်ီီတွင် ်အ့တက််ပို့မ်ျားျး�ပို့ါပြီးပို့ီ�
စောမြချက်ျင်�် ဝတအ်ထ့�ှည်စ်ောသးများီ�ချ့��စော�းင် ်
စော�းင််��ီ�ှည်၊် စောက်ျး�က်တ်ွင် ်အမြပို့း

စော�းင်မ်ြ�င်် ်န်းပံို့ါတ် 56စော��ထး�သည်် ်
ပို့န်း�်စော�းင်စ်ော�ျး် ပို့့�လ့��ှပို့အ်က်ဂ ျနီှှင််် အမြ��
စော�းင် ်�့န်းပို့က်ြီးက့်ု�ပို့ါ အစီ့များ�်စော�းင် ်က်င်�်
�က်�့်န်းပို့်တ့��က့်�ဝတ�်င်ထ်း�သည်။် 

စောန်းးက်စ်ောက်ျး�က်၏် ည်း�က််
အ့တက််ပို့တ်ွင် ်‘Route66’ ဟု�အန်းီ

စော�းင်တ်�ံ့ပို့်က်စောလ�ပို့ါ�ှ့သည်် ်အများည်�်
စော�းင် ်စောက်ျးပို့့��အ့တ ်အစောဟုးင်�်က့်�လွယ်

ထး�သည်။်

အ�ည်း�

အသက််

ပို့�သံဏ္ဍားန်း်

၅၅ နှှစီ်ချန်း််

အ�ပို့ ်၅’၁၀’’ ချန်း််�ှ့။ ပို့့န်းသ်ွယ်
ပြီးပို့ီ��ယ�်က်န််းး��ွက် ်စောန်းးက််

အထ့�င်�်သွး�သည်် ်ထူထ�သည်် ်
�ပံို့င်အ်မြ��စော�က်းင်�်တစီ်ချ��ှ့ပြီးပို့ီ�

�ပံို့င်အ်န်းက််စော�းင် ်မြ�စီသ်ည်။် စီ
များတ်က်ျစောသးလ်ည်�်သးများန်း ်

အမြပို့င် ်ဝတစ်ီး�နှ့�င်စ်ောသးအဝတ်
များျး� က့်�ဝတထ်း�သည်။် ဂ္ဂျင်�်
စော�းင်�်�ီနှှင််် �ှပို့အ်က်ဂ ျအီမြပို့း

�င််စ်ော�းင် ်တစီစ်ီ�ကံ့်�ဝတ�်င်ထ်း�
ပြီးပို့ီ�အက်ဂ ျ၏ီ �ယ�်က်�်င်�်က် ်
အ့တက််ပို့်တွင် ်စော�့က်ွင်�် ၃ က်ွင်�်ပို့�ံ

တ�ံ့ပို့ ်ပို့ါသည်။်

၃၅ နှှစီခ်ျန်း််

အ�ပို့ ်၅’၇’’ ချန်း််�ှ့။ ပို့ချ��ံအ
စော�းက် ်�ပံို့င်အ်န်းက််စော�းက် ်

အစောမြ�းင််။်

Ju Sang 
(ခို��သူူသူ်�မော်ကု်င့်�)

Bo Lan 
(�သူကုကာ်သူူအ���ိ�သူ်�)

Sue Rhi
(�သူကုကာ်သူူအ���ိ�သူ�ီ�)

မော်န််ကု�ခို�အမော်ကြကု်င့်��အ�်��်�

၁၂၉



ခြား�စ်�စ်ဉ်း� အစ်ဉ်း�လူိုကု�နှှင့်�် အဓိိကုအမော်သူ�စ်ိတွ�အခို�ကု���်�

• စော�စော�းဝ်ါ�ီ- များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသနှှင််် (က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဟု�သသံယမြ�စီခ်ျ�ံသူအပို့ါအဝင်)် 
တူများ ၂ ဦး�တ့��ေ�က်ခသည်စ်ီချန်း�်သ့�� စော�းက်�်ှ့လးသည်။်

• ဧပြီးပို့ီ - များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသသည်မ်ျား့��့�င်�်��န်း�်စီက်ရ်ှု�အံတွက် ်အလ�ပို့သ်များး�စီ�စော�းင်�်စောန်း
သည််် Keeto များှ အများျ ့ု�သး�တစီဦ်း�နှှင််် �က်သ်ွယထ်း�သည်ဟ်ု�ထ့�စီချန်း�်များှ များ့တစ်ော�ွ
တစီဦ်း�က့်�စောမြပို့းမြပို့ချ�ပ်ို့ါသည်။်

• စောများ ၂ �က် ်- များသက်ဂးသူအများျ ့ု�သး�နှှင််် အများျ ့ု�သများီ�တ့��သည် ်များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသများျး�
နှှင််် စောတွ���ပံြီးပို့ီ�စီက်ရ်ှု�တံွင် ်အလ�ပို့လ်�ပို့်�န်း်အတွက် ်တူများတစီဦ်း�က့်�သူတ့��နှှင််် ထည်််လ့�က််
�န်း် စောမြပို့း�့�က်းစီက်ရ်ှု�ဓံိးတ်ပို့�ံများျး�က့်�လည်�်မြပို့သချ�သ်ည်။်
• စီက်ရ်ှု�အံစော�က်းင်�်သ့�သများှ -

• Keeto ၏ စောတးင်�်က်�်ှ့က်များ�်စောမြချပြီးများ့ု� Lan အန်းီ�များှ များ့��့�င်�်��န်း�်စီက်ရ်ှု�ံ
• ဓိးတပ်ို့�ံများျး�အ� ၎င်�်စီက်ရ်ှု�သံည် ်မြပို့�တင်�်စောပို့ါက်မ်ျားပို့ါ��စော�ှ�တွင် ်စော�့စော�းင််

က်ွင်�် ၃ က်ွင်�်တ�ံ့ပို့ ်ပို့ါ�ှ့သည််စ်ီတ��န်း�်ပို့�ံ အစော�းက်အ်ဦး�ကြီးက်ီ�မြ�စီပ်ြီးပို့ီ� 
၎င်�်၏�ယ�်က် ်တွင် ်ပို့န်း�်စော�းင်တ်းဝါတ့�င် ်အစော�းက်အ်ဦး�သ��ံချ�ပို့ါ�ှ့
သည်။်

• ဓိးတပ်ို့�ံများျး�အ�စီက်ရ်ှု�ံအတွင််�ပို့့�င်�်တွင် ်သန်း််�ှင်�်စောန်းပြီးပို့ီ�အလ�ပို့သ်များး�များျး� 
အမြ��စော�းင် ်တူည်ီဝတစ်ီ�ံများျး�နှှင်် ်စောချါင်�်စောပို့ါင်�်များျး�ဝတ�်င်�်န်း် လ့�အပို့်
စော�က်းင်�် သ့�သည်။်

• အလ�ပို့သ်များး�များျး�က့်�လ့�င်�်ချန်း�်များျး�တွင် ်ထး�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�် 
များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသ က့်� စောမြပို့းမြပို့ချ�ပ်ြီးပို့ီ�ဓိးတပ်ို့�မံျားျး�တွင် ်လ့�င်�်ချန်း�်တစီခ်ျန်း�်
လှင် ်လူ ၄ ဦး�အတူစောန်း�များည်် ်သန်း််�ှင်�်စောသးလ့�င်�်ချန်း�်များျး�က့်�စောတွ��သည်။်

• စောများ ၅ �က် ်- များသက်ဂးသူအများျ ့ု�သး�နှှင််် အများျ ့ု�သး�တ့��သည် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူနှှင်််အတူ 
Toyota ဂ္ဂျစီက််း�မြ�င်် ်စီချန်း�်များှ ထွက်ခ်ျွးသွး�ချ�်သည်။်

• စောများ ၆ �က် ်-တူများသည် ်အစောေ်အး�Pedwar ၏ ပြီးများ့ု�စောတး�်ှ့Pedwar Royal များှ ��န်း�်စောချ်
�့�သည်။်

• စောများ ၇ �က် ်- တူများသည် ်အစောေ်အး�Pedwar / Keto န်းယစ်ီပို့�်ှ့Hotel Blue များှ ��န်း�်
စောချ်�့�သည်။်

• စောများ ၈ �က် ်- တူများသည် ်အစောေ်အး� ၎င်�်တ့���ပို့န််းး�သည်ဟ်ု�ယူ��စောသး
စီး�စောသးက်�့်�င်၏် အ့များသ်းချန်း�်များှ လှများ�်၍ ��န်း�်စောချ်�့�သည်။်
• တူများသည် ်ေ�က်ခစော�းက်စ်ောန်းပို့�ံ�သည်ဟ်ု�အစောေ်များှ�့�သည်။်
• “များသက်ဂးသူအများျ ့ု�သး�သည် ်န်းယ်မြချး�အးဏားပို့့�င်စ်ောတွက့်�သူများ၏ ID အတ�တစီခ်ျ�

လှများ�်စောပို့� လ့�က်သ်ည်က့််�သတ့ထး�များ့သည်။် �းစော�က်းင်် ်ထ့�သ့��လ�ပို့�်သလ� စောများ�
လ့�စောသးလ်ည်�် စီ့တ်ပို့ူလွန်း်�သည််အ်တွက် ်များစောများ�နှ့�င်ပ်ို့ါ” ဟု�တူများက်စောမြပို့းချ�သ်ည်။်

• အစောေ်သည် ်��န်း်�စောမြပို့းစောန်းသည် ်တစီ်�က်မ်ျားှ စောအးသ်နံှှင််် ထ�ရှု့�က်သ် ံအက်ျယက်ြီးက်ီ�
�က်း�လ့�က်�်သည်။် တူများက်သူများက့်� လှတစ်ောပို့��့�� စောအးဟ်ုစီစ်ောန်းတး �က်း�၍ပြီးပို့ီ�
စောန်းးက် ်��န်း်�ပို့့တ်သွး�သည်။်

• အစောေ်က် ��န်း်�ထပို့စ်ောချ်�က်ည််စ်ောသးလ်ည်�် စောအးတ့်���န်း်�စောမြ��က်း�သည်် ်အသကံ့်�
သး �က်း��ပို့ါသည်။်

၂။ လူက်�န်း်က်ူ�မြချင်�်၏ အညွှှန်း�်က့်န်း�်များျး�

၁၃၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Dissemination

‘What am I going to do with the Intelligence 

and where do I put it?’

• တွန်း်�အး�နှှင်် ်�ွ�အး�စောပို့�အချျက်မ်ျားျး� - ေ�က်ခသည်စ်ီချန်း�်တွင် ်အစောမြချအစောန်း
အင်မ်ျားတန်း် ချက်ခ်ျ�စောန်းပြီးပို့ီ� ဤအလ�ပို့စ်ောပို့��န်း ်က်များ�်လှများ�်ချျက်သ်ည် ်အလ�ပို့�်�့�� 
အချွင်််အလများ�်စောက်းင်�်ဟု�ထင်�်သည်။်

• စောေသတွင််�တွင်လ်ည်�်ယချ�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူနှှင််် လူများျ ့ု�၊ စောန်းးက်ခ်ျံအစောမြချအစောန်းတူည်ီ
သည််် အများျ ့ု�သများီ�များျး�က့်�စီီစီဉ်ထ့်များ်�မြများး��န်း ်သ့��များဟု�တ ်အတင်�်အက်ျပို့ ်က့်�ယစ်ီး�
က့်�ယဝ်န်း်စော�းင်ခ်ျ့�င်�်�န်း ်စောချ်ယူများုများျး�စော�ပို့န်း�်စီး�စောန်းသည််အ်မြပို့င် ်အစောေ်၏ 
များျက်မ်ြများင်သ်က်စ်ောသထွက်�့်�ချျက် ်အ� များသက်ဂးသူများျး�သည် ်က့်�ယဝ်န်းစ်ော�းင်န်ှ့�င််
သည််် အသက်အ်�ွယ ်များ့န်း�်က်စောလ�များျး� က့်�သးစောချ်ယူစီ�စော�းင်�်မြချင်�်။

• အ�က်အ်သွယ ်များမြပို့တသ်ွး�များီက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူေ�က်ခစော�းက်စ်ောန်းသည်််ပို့�စံီ ံမြ�စီစ်ောန်း
စော�က်းင်�် အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�။

• �က်သ်ွယမ်ျားု�ပို့တ်န်း််သွး�ပြီးပို့ီမြ�စီသ်ည်။်

လူု���ှ်��ု၃ - ခြား�န့်�မော်ဝခြားခိုင့်��လူု��င့်န်��စ်ဉ်း�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�- စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက်ဝ်န်း်�အတွင််�မြ�န်း််စောဝမြချင်�်တွင် ်ပို့ါဝင်စ်ောသး အစီ့တအ်ပို့့�င်�်
များျး� က့်�စော�းထ်�တ်�န်း်
အခို�နိ်� -  ၁၅များ့န်းစီ်

၃.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု(၁၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� - ခြား�န်�့မော်ဝခြားခိုင့်��
“စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်က့််��းလ�ပို့�်များလ�နှှင်် ်အ�ေါက့်��ယ်များှးထး��များလ�”
သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူ��်��ှတွ�စ်ု��်�

၁၃၁



စောထးက်လ်ှများ�်စော��စီက်ဝ်န်း်�အတွင််�မြ�န်း််စောဝမြချင်�်တွင် ် ပို့ါဝင်စ်ောသးအစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�က့်� 
“စောထးက်လ်ှများ�်ချျက်က့််� င်ါ�းလ�ပို့�်များလ�နှှင်် ် အ�ေါက့်��ယမ်ျားှးထး��များလ�” စောများ�ချွန်း်�များျး�စောများ�
မြချင်�်မြ�င်် ်အနှှစီခ်ျျုပို့စ်ော�းမ်ြပို့နှ့�င်သ်ည်။်

မြ�န်း််စောဝမြချင်�်သည် ် တတ့ယလူတစီဦ်း�အး�က်န်းဦး�သတင်�်များျး�က့်�စောပို့�မြချင်�်မြ�င််လ်ည်�် �က်စ်ီပို့်
နှ့�င်သ်မြ�င်် ်သးများန်း် အး�မြ�င်် ်၎င်�်အး�ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီမ်ျားု၏�လေမ်ျားျး�က့်� အများုသည်အ်း� စောမြပို့းမြပို့မြချင်�်
သ့��များဟု�တ ် စောန်းးက်�်��ံအသ��ံမြပို့ုသူ အး�စောမြပို့းမြပို့မြချင်�်တ့��အတွက် ် �ည်ည်ွှှန်း်�သည်။် အက်ယ၍် 
�လေမ်ျားျး�သည် ် သတ့မြပို့ုများ့စောသး ���ံမြ�တခ်ျျက်တ်စီ်ချ�အတွက် ် စီ့တ ် များချျများ်�စောမြများစ်ီ�းများျး� မြ�စီခ်ျ�်
ပို့ါက် မြ�န်း််စောဝမြချင်�်သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ အစော��ကြီးက်ီ�စောသးအပို့့�င်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အမြချး�
အပို့့�င်�်များျး�နှှင်် ်လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း်များလ့�စောပို့။

သ့���းတွင် ် သတင််��င်�်မြများစီ၏်လ�ံခြုံချုံများုသ့��များဟု�တ ် အချျက်အ်လက်�်ယူမြချင်�် န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�
က်းက်ွယမ်ြချင်�်သည် ်ထည်််သွင်�်စီဉ်�်စီး��န်းလ့်�အပို့စ်ောသးအစော��ကြီးက်ီ�သည််အ်ချျက််မြ�စီသ်ည်။် 
များစော�းမ်ြပို့လ့�စောသး�င်�်မြများစီသ့်��များဟု�တ ် သတင််�က့်� လှ ့ု�ဝှက်�်ယူသည််န််းည်�်လများ�်က့်�စော�ှးင်�်ှး�
�န်း် လ့�အပို့သ်ည်။် �င်�်မြများစီ၏် လ�ခံြုံချုံစော��က့်�က်းက်ွယ�်န်းတ်းဝန်း်သည် ်စောေတးမြ�န်း််စောဝသည််် လူ
တစီဦ်း�သ့��များဟု�တ ် ဌားန်းတစီခ်ျ�နှှင်််သးသက်�့်�င်သ်ည် ် များဟု�တ�်�လက်ခ်ျသံူနှှင်််လည်�်သက်�့်�င််
သည်။်

သတင်�်အ�င်�်မြများစီ်အး�ချန်း််များှန်း�်နှ့�င််များည်််အစော�က်းင်�်အ�းက့်��ယ်�ှး�မြချင်�်မြ�င်််လည်�်စောက်းင်�်၊ 
များည််သည်််သတင်�်/စောထးက််လှများ�်ချျက််က့်� မြ�န်း််စောဝနှ့� င်် စော�က်းင်�်လများ�်ညွှှန်း်များု စောပို့� မြချင်�် မြ�င်််
လည်�်စောက်းင်�်�င်�်မြများစီလ်�ခံြုံချုံများုက့်�က့်�င်တ်ွယစ်ောမြ��ှင်�်နှ့�င်သ်ည်။် အ�့�ပို့ါလများ်�ညွှှန်း်ချျက်က့််�
အစီီ�င်ခ်ျစံီးတွင် ်လ�ခံြုံချုံစော�� အ�င်််အတန်း�် (လှ ့ု�ဝှက်၊် အတွင်�်စော��၊ က်န်း််သတ)် စော�းမ်ြပို့ ထး�
မြချင်�်မြ�င်် ် သ့��များဟု�တ ် များည်သ်ူ်တွင် ် �ွင်််ချွင်််�ှ့သည် ် သ့��များဟု�တ ် များည်သ်ူ်အး�သ��ံချွင်််မြပို့ုသင််သ်ည််
က့်����ံမြ�တစ်ောပို့�သည်် ် ချွင်််မြပို့ုချျက်မ်ျားျး�နှှင််် က်န်း််သတခ်ျျက်မ်ျားျး� (လှ ့ု�ဝှက်က််�တ)် ထး�မြချင်�်မြ�င်် ်
စော�းင််�ွက်န်ှ့�င်သ်ည်။်

�လူိုကု� - သူတွင့်���င့်��ခြား�စ်�ကုိုခိုွ�ခြားခို���စ်ိစ်စ်��ယ်��ှ်�ခြားခိုင့်��
• စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်း�လ��ံက့်�များှန်း်က်န်းတ့်က်ျစီွးများှတတ်များ�်တင်ထ်း�သင််သ်ည်။် 

မြ�န်း််စောဝများည််် အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�တွင် ်မြ�န်း််စောဝများည်််�ည်�်ွယခ်ျျက်န်ှှင််် သက်�့်�င်သ်ည််် 
စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ်သီ�သန်း််သးပို့ါသင်််သည်။်

• အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက့််�စော�းထ်�တန်ှ့�င််များည််် အချျက််အး�လ�ံ�က့်�သတ့မြပို့ု၍ �ယ�်ှး�
သင်််သည်။်

• လူနှှင််် အစီည်�်အစောဝ�များျး�၏ စောန်း�းနှှင််အ်ချျန့်း်သည် ်ပို့တသ်က်�်က်န်ှွယမ်ျားုများ�ှ့ပို့ါက် 
အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက့််�စော�းထ်�တသ်ွး�နှ့�င်သ်ည်။်

• တူည်ီစောသး�င်�်မြများစီမ်ျားှ စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်း�ထပို့၍်သ��ံမြချင်�်မြ�င်် ်�င်�်မြများစီက့််�စော�းထ်�တ်
နှ့�င်�်န်း် ဦး�တည်စ်ောစီသည်။်  ထ့�သ့��မြ�စီန်ှ့�င််စောမြချ က့်� �ည်ည်ွှှန်း်�န်းပံို့ါတ်များျး�က့်�က်ျပို့န်း�်ချွ�စောဝ
ထး�စောသး ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ � သည်် ်အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက့််�သ��ံမြချင်�်မြ�င်် ်စောလှး်ချျ
နှ့�င်သ်ည်။်

• သတင်�်�င်�်မြများစီခ်ျွ�မြချများ်�စီ့စီစီ�်ယ�်ှး�မြချင်�်မြ�င်် ်စီး�တသ်ူအး��င်�်မြများစီသ်ည် ်လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလ ်

၁၃၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Sanitation
• All intelligence should be accurately recorded. Reports for dissemination 

should only include intelligence related to the desired purpose of the 

dissemination;

• Care must be taken to remove from the text all material that in any way 

identifies the source;

Sanitation
• The timing and place of meetings with human sources may be irrelevant 

and could lead to the source being identified;

• Repeat intelligence from the same source could lead to the source’s 

identification. The use of a confidential source register, where reference 

numbers are randomly allocated, reduces this possibility;

• Sanitization should make it impossible for the reader to determine whether 

the source is human or technical; 

သ့��များဟု�တ ်န်းည်�်ပို့ည်း�့�င်�်းမြ�စီသ်လး����ံမြ�တ�်န်း် များမြ�စီန်ှ့�င်စ်ောပို့။
• အချျ ့ု�အစောမြချအစောန်းများျး�တွင် ်�င်�်မြများစီအ်မြ�စီမ်ျားစော�းမ်ြပို့���င်�်မြများစီ၏် ထူ�မြချး�ချျက်က့််� 

အများှန်း်အတ့�င်�် စော�းမ်ြပို့မြချင်�်မြ�င်် ်အက်ျ ့ု�မြ�စီစ်ောစီသည်။် ဥပို့များး - အစီီ�င်ခ်ျစံီးတွင် ်ပို့ါ
စောသး�င်�်မြများစီအ်များည််များဟု�တ�်� သီ�မြချး�အများည်မ်ျားျး�မြ�င််အ်�ွ��၏ �င်�်မြများစီမ်ြ�စီစ်ောန်းပို့ါက်
အမြချး�အ�း�ှ့များျး� သ့��များဟု�တ ်က်ျ��လွန်းသ်ူများျး� မြများင်လ်ှင် ်သသံယစီ့တမ်ျားျး�မြများင််တ်က််
သွး�နှ့�င်သ်ည်။်

• များ�က်းချဏာ�့�သလ့�အစီီ�င်ခ်ျစံီးတစီခ်ျ�ထ��ှ့ စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်သ်ည် ်လူအန်းည်�်
င်ယသ်း သ့နှ့�င််စောသး စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်စော�က်းင်�်အ�းပို့ါဝင်လ့်များ််များည်။် အ�့�ပို့ါ 
အစော�က်းင်�်အ�းအး� အစီီ�င်ခ်ျစံီးအများျး�ကြီးက်ီ�အမြ�စီ ်ချွ�ထ�တပ်ြီးပို့ီ� ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ�
စောသးအချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီမ်ျားှ များတူည်ီစောသး  က့်��က်း�ချျက်မ်ျားျး�မြ�င််စ်ော�းမ်ြပို့လှင် ်လ�ခံြုံချုံ
များုပို့့�များ့���ှ့စောစီသည်။်

• အစီီ�င်ခ်ျစံီးတွင် ်ပို့ါဝင်စ်ောသးအစော�က်းင်�်အ�းများျး�သည် ်အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက့််� 
ညွှှန်းမ်ြပို့နှ့�င်လ့်များ််များည်ဟ်ု�အ�း�ှ့တစီဦ်း�က်စီ့တပ်ို့ူပို့ါက်မြ�န်း််စောဝမြချင်�်များမြပို့ုများီကြီးက်ီ��က်ပို့သ်ူက့်�
သ့��များဟု�တ ်စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီန်းစီသ့်��များဝင်စ်ော�းက်မ်ျားီ က့်�က့်��က်း�စော�းင်�်ွက်�်များည်။်

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

၁၃၃



Sanitation
• In some circumstances it may be advantageous to reveal a source’s true 

identity in the body of the intelligence without revealing their identity as the 

source. This may prove necessary, for example, where a source has been 

seen by other officers or criminals with the group of named individuals, and not 

to name the source in the report might raise suspicions about his/her identity; 

Sanitation
• Occasionally the intelligence of a single report will contain a range of 

intelligence material that could only be known by a limited number for 

individuals. Break this material into multiple reports and ascribe different 

references from a confidential source register to afford greater security; 

• Where an officer is concerned that the contents of a report might indicate the 

source, reference should be made to a supervisor before dissemination or entry 

into an intelligence system takes place.

များည်သ်ည်််သတင််� သ့��များဟု�တ ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်မ်ျား�့� စောထးက်လ်ှများ်�စော��တပို့�်ွ��အမြပို့င်သ့်�� 
မြ�န်း််စောဝမြချင်�်များမြပို့ုများီချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်ယ�်ှး�မြချင်�်က့်�မြပို့ုလ�ပို့�်န်း် များ�ှ့များမြ�စီလ့်�အပို့သ်ည်။် ဤသ့��
မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်များှး အချျက်အ်လက်�်င်�်မြများစီက့််�သ့��များဟု�တ ် အစီီ�င်ခ်ျစံီး၏ စီက်း�လ��ံ/ ပို့ါဝင်သ်ည်််
အစော�က်းင်�်အ�းအး� တ့�က််ချ့�က်မ်ြချင်�်များှ က်းက်ွယ�်န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် ထ့��မြပို့င် ် အစောမြချအစောန်းများျး�
သ့��များဟု�တ ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်�်�ှ့သည်် ် န်းည်�်လများ�်က့်�က်းက်ွယ�်န်း်လည်�်�ည်�်ွယသ်ည်။် 
ချွ�မြချများ�်စီ့စီစီ�်ယ�်ှး�သည််လ်�ပို့်င်န်း�်စီဉ်အ်း�က်ူည်ီ�န်း ်စောအးက််စော�းမ်ြပို့ပို့ါ ချွ�မြချများ်�စီ့စီစီ�်ယ�်ှး�မြချင်�်

၁၃၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�က့်�  အစောက်းင်�်���ံစောလက််ျင်််များုန်းများူန်းးများျး� အမြ�စီစ်ော�းမ်ြပို့ထး�သည်။်

�လူိုကု� - ခြား�န်�့မော်ဝခြားခိုင့်��၏ C ၃ လူု��

• Clear (�ှင့်��လူင့်��)
• Concise(တွိကု�)
• Clock (အခို�နိ်��ှန်�)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

The 3 C’s of Dissemination

Clear

ConciseClock

မြ�န်း််စောဝမြချင်�်၏ အဓိ့က်�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးတစီစ်ီ�တံစီဦ်း�သ့��များဟု�တ ် အချျ ့ု�ဌားန်းများျး�သည် ်
စောထးက်လ်ှများ်�ချျက် ် လ့�အပို့်စောသးလုပို့�်ှး�များုစော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်�်န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် သ့���းတွင် ် ထ့�
လုပို့်�ှး�များုအက်ျ�့��ှ့�န်းအ်တွက် ်စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်း�အသင််စ်ောတး�်�ံ�န်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်အ�့�ပို့ါ
လုပို့်�ှး�များုအက်ျ ့ု��ှ့�န်း ် လ�စံောလးက်စ်ောသး အချျန့်း်တွင် ် မြ�န်း််စောဝ�န်း ် အစော��ကြီးက်ီ�သည်။် အ�့�ပို့ါ
အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�များှ တစီ်စောန်း�းတွင် ် တစီစ်ီ�တံစီခ်ျ�မြ�စီပ်ို့ျက်မ်ျားည်််အစော�က်းင်�် စောထးက်လ်ှများ�်
ချျက်စ်ောက်းင်�် မြ�န်း််စောဝမြချင်�်များျ ့ု�များှး အသ��ံဝင်မ်ျားည်မ်ျားဟု�တစ်ောပို့။

�လူိုကု�- ခြား�န်�့မော်ဝခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ�����်�

၁၃၅



Dissemination Modes
InformatInformation can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include:ion can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include: 

Information can be disseminated by a variety of methods. These methods include:

• Information technology

• Bulletins and circulars

• Operational meetings

• Briefings (both verbal and written)

• Internal reports

• The media

• Private meetings with victims/survivors and their families

• Regular or ad hoc meetings with communities and local organizations (this also 

enhances community outreach and develops trust and connections)

သတင်�်က့်� န်းည်�်လများ�်များျ ့ု�စီ�မံြ�င်် ် မြ�န်း််စောဝနှ့�င်သ်ည်။် အ�့�ပို့ါ န်းည်�်လများ�်များျး�တွင် ် စောအးက်ပ်ို့ါတ့��
ပို့ါဝင်သ်ည်-်

• သတင်�်အချျက်အ်လက်န််းည်�်ပို့ည်း
• အများျး�သ့စော�က်မြင်းစီးများျး�နှှင်် ်မြ�န်း််စောဝချျက်မ်ျားျး�
• လ�ပို့င််န်း�်အစောက်းင်အ်ထည်စ်ောပို့်စော���့�င်�်းအစီည်�်အစောဝ�များျး�
• များ့န်း််ချွန်း်�စော�ချမြချင်�် (နှုတမ်ြ�င်် ်နှှင််် စီးမြ�င်် ်နှှစီမ်ျားျ ့ု�လ��ံ)
• ဌားန်းတွင်�်အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�
• များီေီယး
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူများျး� / က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်၎င်�်တ့�� များ့သး�စီ�များျး�နှှင်် ်သီ�မြချး�

အစီည်�်အစောဝ�များျး�
• လူထ�နှှင််် စောေသနှာ�အ�ွ��အစီည်�်များျး�နှှင်် ်ပို့�မံျားှန်း်နှှင််် အစော��စောပို့်အစီည်�်အစောဝ�များျး� 

(ဤသ့��စော�းင်�်ွက်မ်ြချင်�်မြ�င်် ်လူထ�ထသံ့��စော�းက်�်ှ့များုက့်� မြများိင််တ်င်န်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�၊ ယ��ံက်ည်မ်ျားုနှှင််် 
အ�က်အ်သွယမ်ျားျး�တ့��တက်လ်းနှ့�င်သ်ည်)်

�လူိုကု� - Bottom Line Up Front (BLUF)

၁၃၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Bottom Line Up Front (BLUF)

ဤအ�င်််တွင် ် အ�့�မြပို့ုချျက်မ်ျားျး�အတွက် ် အသ�ံ�များမြပို့ု�စောသ�သည်် ် စောထးက်လ်ှများ�်ချျက််
အချျ ့ု� က်ျန်း�်ှ့နှ့�င််စောသးလ်ည်�် ၎င်�်တ့��သည် ် စောန်းးက်ပ်ို့့�င်�်တွင် ် အသ��ံဝင်လ်းပို့ါများည်။် ၎င်�်
တ့��သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�၏ စီ�စော�းင်�်များုအ�င််တ်ွင် ် စီ�စော�းင်�်��ှ့သည်် ်
သတင်�်အချျက်အ်လက် ် တ့��က့်�ထ့န်း်�သ့များ�်ထး�မြချင်�်နှှင််် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��များုတစီစ်ောလှးက်လ်��ံတွင် ်
စောထးက်လ်ှများ်�စော��စီက်ဝ်န်း်�က့်� ထပို့တ်လ�လ�အသ�ံ�မြပို့ုမြချင်�်တ့��နှှင််် သက်�့်�င်ပ်ို့ါသည်။်

ပို့့�များစီ ်စောမြပို့းင်�်မြပို့န်း်ပို့�ကံ်း�ချျပို့်
သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

၁၃၇



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၂
ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို�န်��စ်စ်�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�များု�့�င်�်းများုချင်�်များျး�တွင် ်ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချစောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်သစော�းက့်� 
အဓိ့ပို့ားယ ်�ွင်််�့��န်း်နှှင််် စောလလ်း�န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
ဤသင်ခ်ျန်း်�စီးပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�အစောန်းမြ�င်််

• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချပို့�စံီတံ့��က့်�က်ျး�/များစော���းရှုုစောထးင််မ်ျားှ သတ်များှတ်နှ့�င်�်များည်။်
• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ�့�င်�်းစီစီစ်ော��မြချင်�် Matrix က့်�သ��ံနှ့�င်�်များည်။်
• လူက်�န်းက််ူ�များုတွင် ်ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချစောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်သစော�းက့်�အများှတ�်�များည်။်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ ်၆၀

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

ပို့့��စီက်တအ်�ွယ ်စီး�ွက်မ်ျားျး�နှှင်် ်
က်ပို့စ်ီ�းစောက်း်

FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ      များ့တ်
�က််

၂။ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ �န်း�်စီစီ်
များုMatrix 

၁၀

၃၀

ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချ၏ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးသစော�းသ�းဝက့်� များ့တ်
�က်စ်ောပို့��န်းန်ှှင််် စောလလ်း�န်း်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ�န်း်�စီစီမ်ျားု Matrix နှှင်် ်
များ့တ်�က်စ်ောပို့��န်း်

၁၃၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂၀
၃။ စောမြပို့းင်�်လ�လွယ်
စောသး ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချနှှင််် 
များဟုးဗျ�ဟုးများျး�

ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ၏ စောမြပို့းင်�်လ�လွယစ်ောသးသစော�းသ�းဝ
နှှင််် များတူည်ီစောသးများဟုးဗျ�ဟုးစောမြများးက် ်ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်များျး� 
က့်�စောလလ်း�န်း်

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း်၏�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချအစော�က်းင်�်က့်� အစော�အတွက်န်ှှင််် စီီများခံျန်း််ချွ�များု
ရှုုစောထးင််မ်ျားှ စောတွ�စောတး�န်း ် အတွက် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�တ့�က်တ်ွန်း�်�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် လူက်�န်း်
က်ူ�များု�့�င်�်းများုချင်�်များျး�တွင် ် ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့
များျး�သ့��များဟု�တ ် အများုတွင် ် က်ူည်ီပို့ံ်ပို့့��စောပို့�သည်် ် ဝန်း်ထများ�်များျး�အး�လ��ံတွင် ် ထ့�ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ
တ့�� �ှ့သည်။် ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချသည် ် စော�ွ�လှး�စောန်းပြီးပို့ီ�လူက်�န်းက််ူ�များု�့�င်�်းများုချင်�်တ့��တက်စ်ောန်းသည််
နှှင်််အများှ ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချ၏ သ�းဝနှှင််် အတ့များအ်န်းက်တ့်�� စောမြပို့းင်�်လ�နှ့�င်သ်ည်။် ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချ 
Matrix က့်�များ့တ�်က်စ်ောပို့�မြချင်�်မြ�င်် ် မြများင်စ်ောတွ�နှ့�င််စောသးထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချက့်�စော�တွက်န်ှ့�င်�်န်း်နှှင််် 
အနှာ�းယက့််�များည်သ့်���င်�့်�င်စ်ောမြ��ှင်�်နှ့�င်မ်ျားည်လ်�က့်� စီတင်စ်ီဉ်�်စီး�နှ့�င်�်န်း် အနှာ�းယစ်ီီများသံည်််
ထ့ပို့တ်န်း်�များဟုးဗျ�ဟုးများျး�က့်�ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�နှ့�င်သ်ည်။် စီးသင်ခ်ျျန့်း် ၄ တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�
မြ�စီစ်ီဉ်တ်ွင််ပို့ါဝင််စောသးအစော�က်းင်�်အ�းများှ အနှာ�းယမ်ျားျး�အတွက် ် စောန်းးက်ထ်ပို့ ် များဟုးဗျ�ဟုး
များျး�က့်�စောများ�မြများန်း�်ပို့ါများည်။်

လူု���ှ်��ု ၁ - ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခိုကုို�ိတွ��ကု�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�- ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချ၏ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးသ�းဝက့်�များ့တ�်က်�်န်း်နှှင််် စောလလ်း�န်း်
အခို�နိ်� -  ၁၀များ့န်းစီ်

၁၃၉



Discuss: Vulnerability, Threat and Risk (10 Minutes)

Show the slide and ask participants to define what is meant by Risk and

Threat

RISK THREAT

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု

�လူိုကု�- မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု�- ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််နှိုင့်��ု၊ ပြီးခိုိ���မော်ခြားခို်ကု��ုနှှင့်�် ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို (၁၀ �ိန်စ်�)
�လူိုကု�အ်�ခြား�၍ ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခိုနှှင့်�် ပြီးခိုိ���မော်ခြားခို်ကု��ုတွို�ကုို အဓိိ�ာါယ်�သူတွ��ှတွ��န်� 
သူင့်�တွန်��သူ်���်�အ်�မော်ခြား�်�ါ။ 

�လူိုကု� - အဓိိ�ာါယ်��ွင့်�်�ိုခို�ကု���်�
ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးနှ့�င််များု  -အး�န်းည်�်ချျက် ် သ့��များဟု�တ ် စောချါင်�်ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံ�န်း ် လများ�်ပို့ွင််စ်ောန်းမြချင်�်
သ့��များဟု�တ ်ပို့ျက်စ်ီီ�များု
ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်မ်ျားု -  ပို့ျက်စ်ီီ�သ့��များဟု�တ ်စောချါင််�ပို့�မံြ�တခ်ျ�ံနှ့�င်စ်ောသးအ�းဝတုု  / လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလ်
ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ -  ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးနှ့�င််များုနှှင််် ပြီးချ့များ်�စောမြချးက််များု���ံးတွင် ် �ှ့စောန်းသည််် ထ့ချ့�က််
န်းစီ်န်းးသူအထက်ပ်ို့ါ အဓိ့ပို့ားယ ် ၃ ချ�လ��ံသည် ် စောမြပို့းင်�်လ�စောန်းပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�နှှင်််တစီခ်ျ�အမြပို့န်းအ်လှန်း်
�က််စီပို့စ်ောန်းသည်။် ဥပို့များး - ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးများုက့်� စောလှး်ချျမြချင်�်မြ�င်် ် ပြီးချ့များ်�စောမြချးက်မ်ျားု၏ အက်ျ ့ု�
သက်စ်ော�းက်မ်ျားုက့်� စောလှးခ်ျျပြီးပို့ီ�၊ အနှာ�းယက့််�လည်�် စောလှးခ်ျျသည်။် 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�ချျက်မ်ျားျး�က့်�စောပို့ါင်�်စီပို့�်န်း် �လ့�က််က့်�သ��ံပြီးပို့ီ�၊ ထ့� ၃ ချ� ၏ စောမြပို့းင်�်လ�စောန်းသည််် 
သစော�းနှှင််် �က်န်ှွယ ်ပို့တသ်က်မ်ျားုက့်�စော�းမ်ြပို့ပို့ါ။

၁၄၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Definitions

Vulnerability: is a weakness or openness to exploitation or damage

Threat: is the subject/ person that would cause damage or exploitation

Risk: is the intersection between victim that is subject to the vulnerability and

the threat itself

All three are dynamic in nature and interrelate to each other

E.g. by reducing vulnerability you reduce the potential impact of a threat and

thus the level of risk.

လူု���ှ်��ု ၂ - ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို�န်��စ်စ်�ခြားခိုင့်�� matrix

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ�န်း�်စီစီမ်ြချင်�်Matrix က့်�များ့တ�်က်�်န်း်
အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၃၀

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�
၂.၁ �လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို�န်��စ်စ်�ခြားခိုင့်�� Matrix  (၅ �ိန်စ်�)

INPUT Visual

ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချ�န်း�်စီစီမ်ြချင်�် Matrix သည် ် က်ျယမ်ြပို့န်း််စီွးသ��ံစောသးန်းည်�်လများ�်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်
မြပို့ပို့ါ။ ယင််�သည် ်အဓိ့က် variable ၂ ချ�စော�က်းင််မ်ြ�စီစ်ောသးထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချက့်�စောန်း�းချျ�န်း ်အသ��ံမြပို့ု
စောသး Matrix မြ�စီသ်ည်။်
မြ�စီန်ှ့�င််စောချျ- တစီ်စီ�ံတစီခ်ျ�မြ�စီပ်ို့ျက်န်ှ့�င်စ်ောသးမြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချ
မြပို့င်�်ထန်းမ်ျားု- အက်ယ၍်တစီစ်ီ�တံစီခ်ျ�မြ�စီခ်ျ�်လှင် ်အက်ျ ့ု��က်မ်ျားျး�၏ �့���ွး�များု

၂.၂ လူု��င့်န်�� - Matrix တွွင့်� ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခိုကုိုမော်န်�်ခို�ခြားခိုင့်��(၂၅ �ိန်စ်�)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�၎င်�်တ့��လ�ပို့င််န်း�်ချွင််တွင်က်ြံက်ုံ�သည်် ် ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချ န်းများူန်းးများျး�က့်�
စောတွ�စောတး၍ က်ပို့လ်ျက်ထ့်�င်စ်ောန်းစောသးသူနှှင််် စော�ွ�စောနှွ�စောစီပို့ါ။န်းများူန်းး ၄ များျ ့ု�စီဉ်�်စီး�နှ့�င်သ်ည်-်

• လူက်�န်းက််ူ�များုများှ သ့��များဟု�တ ်အက်ျပို့က့််�င်သ်ည်််မြပို့စီမ်ျားုများှထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး��့�င်�်း၂ချ�
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး��့�င်�်း ၂ ချ�

၁၄၁



စောန်းးက် ် ၅ များ့န်းစီခ်ျန်း််�က်းလှင်သ်င်တ်န်း်�သး�အချျ ့ု�အး�သူတ့��၏ ဥပို့များးများျး�အး� များှစောဝချ့�င်�်ပြီးပို့ီ� 
၎င်�်န်းများူန်းးများျး�အး� Matrix ၏ များည်သ်ည်််စောန်း�းတွင် ်ထး�များလ�စောများ�ပို့ါ။ အနှာ�းယ ်Matrix တွင် ်
သူတ့�� ချျထး�သည်် ်စောန်း�းသည် ်က်ျး�/များအစောပို့် များူတည်၍် စောမြပို့းင်�်လ�နှ့�င်သ်လး�စောများ�ပို့ါ။

ဥပို့များး- “အ�က်များ�်�က်သ်များး�က့်��င်�့်�င််မြချင်�်” သည် ် ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချဟု�သတမ်ျားှတ်ပို့ါက် 
�းဇူးဝတစ်ောက်းင်န်ှှင်််�င်�့်�င််�သည််သ်ူသ့��များဟု�တ ် �းဇူးဝတစ်ောက်းင်၏် က်ျး�/များက်ွ�မြပို့း�များုအစောပို့်
များူတည်၍် ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ စောမြပို့းင်�်လ�သွး�သလး�စောများ�ပို့ါ။အ�ယစ်ော�က်းင််လ်��ှင်�်မြပို့စောစီပို့ါ။
အမြချး�စောသး variables က့်�လည်�်စောလလ်းနှ့�င်သ်ည်။် ဥပို့များး - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ၏ စီီ�ပို့ွး�စော��
အ�င်််အတန်း�်တွင် ် အစောမြချချ၍ံ ဓိါ�မြပို့များုတစီခ်ျ�၏ အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားုစောမြပို့းင်�်လ�သွး�နှ့�င််
သလး�။

�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချ၏ စောမြပို့းင်�်လ�တတစ်ောသးသ�းဝ၊ ယင်�်သည် ်က်ျး�/များ၊ အမြချး�
စောသးလူများုစီီ�ပို့ွး�စော�� အစောမြချအစောန်းနှှင််် ရှု�ပို့်ပို့့�င်�်�့�င်�်းအချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စော�က်းင်် ်များည်သ့်���သဇူးး 
လှများ�်များ့��များု�ှ့သလ�တ့��က့်�ပို့�စံီသံတ်များှတ်�န်း်မြ�စီသ်ည်။်

လူု���ှ်��ု ၃ - မော်ခြား�်င့်��လူ�တွတွ�မော်သူ်ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခိုနှှင့်�် �ဟာ်ဗျူ�းဟာ်��်�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�- ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချ၏စောမြပို့းင်�်လ�တတစ်ောသးသ�းဝနှှင်် ် က်ွ�မြပို့း�မြချး�န်းး�စောသး
များဟုးဗျ�ဟုးများျး� က့်�စောလလ်း�န်း်
အခို�နိ်� - များ့န်းစီ ်၂၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၃.၁ �ဟာ်ဗျူ�းဟာ်��်�ကုိုတွင့်��င့်�ခြား�သူခြားခိုင့်�� (၁၀ �ိန်စ်�)

�လ့�က်မ်ျားျး�က့်�သ��ံ၍ များတူည်ီစောသးများဟုးဗျ�ဟုးများျး�က့်�များ့တ�်က်�်န်း်

�လူိုကု� - ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို�ိုင့်��်�ဟာ်ဗျူ�းဟာ်��်�
လက်ခ်ျံသည် ် - စီွန်း််စီး��န်းလ့်�သည် ် သ့��စောသး် လက်ခ်ျ�ံန်း်သင်််စောတးပ်ို့ါက်/လ့�အပို့ပ်ို့ါက်စီသည်် ်
အ�င်််/အစော�က်းင်�်အ�းတွင် ်များူတည်သ်ည်။် ဥပို့များး - စီစီသ်း�တစီစ်ောယးက် ်တ့�က်ပ်ို့ွ�သွး�သည်် ်
အစောမြချအစောန်း။

�ယ�်ှး�သည် ်- ထ့ချ့�က််နှ့�င််စောမြချက့်�အပြီးပို့ီ�တ့�င်�်ယ�်ှး��န်း၊် ဥပို့များး - လူတစီဦ်း�အး�အစောမြချအစောန်း
တစီခ်ျ�များှ လ��ံဝ�ယထ်�တ်မြချင်�်�့�လ့�သည်မ်ျားှးစောန်း�းတစီ်ချ�သ့�� လ�ံ�ဝချ�ီ�များသွး�ပို့ါ။

စော�ှးင်က််ျဉ်သ်ည် ်- စော�ှးင်က််ျဉ်သ်ည်န်ှှင််် �ယ�်ှး�သည်တ့်�� ထပို့စ်ောန်းသည်၊် သ့��စောသး် �ယ�်ှး�မြချင်�်
သည် ်နှ့�င်င််တံစီ်ချ�သ့�� လ��ံဝများသွး�မြချင်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ စော�ှးင်က််ျဉ်သ်ည်ဟ်ု��့��းတွင် ်သွး�များည် ်သ့��စောသး် 
အနှာ�းယက့််�စော�ှးင်�်န်း် ဥပို့များး- စော��က်င်�်စောသးပို့့��စော�းင်စ်ော��သ��ံမြချင်�်၊ အနှာ�းယမ်ျားျး�လွန်း�်
စောသးစောန်း�းများျး�သ့�� အချျ ့ု�အချျန့်း်များျး�တွင် ်များသွး�မြချင်�်စီသမြ�င််။်

၁၄၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

စောလှးခ်ျျသည် ် - ထ့ချ့�က််နှ့�င်စ်ောမြချ�ှ့စောန်းစောသ�သည် ် သ့��စောသး ် မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောမြချနှှင််် အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက််
များုန်းည််�ပို့ါ�သည်။် ဥပို့များး - ရှု့�က်န်ှှက်လ်�ယက်မ်ျားုများျး�စောသးစောန်း�းတွင် ် ချ�ီ�သွး��ပို့ါက်သင်/်
အ�့��တန်း ်ပို့စီစည်�်များျး�က့်� များသယစ်ော�းင်သ်ွး��န်း။်

လှ�စောမြပို့းင်�်သည် ်- ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ က့်�တစီ�်ွ��များှ အမြချး�တစီ�်ွ��သ့�� လှ�စောမြပို့းင်�်သည် ်ဥပို့များး -အးများချံ
စောပို့်လစီီဝယယ်ူမြချင်�်။

Risk Strategies 

• Accept: There is risk but it is at a level/ context where it is appropriate/

necessary to accept it. E.g. a soldier going into a combat situation.

• Remove: To completely remove a risk, e.g. to take a person out of a

situation completely i.e. don’t travel to a particular area at all.

Risk Strategies 

• Avoid: There can be crossovers with ‘avoid’ and ‘remove’, but remove

would be to not go to the country at all whereas ‘Avoid’ would be to still go

but to avoid risk e.g. use safe transport options, dont travel in high-risk

areas at certain times etc.

• Reduce: There is still exposure to the risk but the likelihood and/or impact

is decreased e.g. not carrying valuable things on your person in an area

which has a high risk of muggings.

• Transfer: the transfer of pure risk from one party to another e.g by buying

an insurance policy.

၁၄၃



၃.၂ မော်ခြား�်င့်��လူ�တွတွ�မော်သူ်ထိိခိုိုကု�နှိုင့်�မော်ခြားခို�ု�ခြား�င့်� (၁၀ �ိန်စ်�)

ဤစောလက််ျင်််ချန်း်�၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချသည် ်များည်သ့်��စောမြပို့းင်�်လ�နှ့�င်သ်ည််် သ�းဝ
�ှ့စော�က်းင်�်နှှင််် အပြီးများ�တများ�်ကြီးက်ီ��က်ပို့�်န်းလ့်�အပို့်စော�က်းင်�်နှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အစောမြချအစောန်းများျး�တွင် ်
မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း် လ့�အပို့စ်ော�က်းင်�်က့်�ပို့�စံီထံ�တ�်န်း် မြ�စီသ်ည်။်

ဤစောလက််ျင်််ချန်း�်က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် န်းည်�်လများ�် ၂ များျ ့ု��ှ့သည်။်

ပို့ထများန်းည််� - သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချအ�က်မ်ျားမြပို့တစ်ောမြပို့းင်�်လ�စောန်းစောသးပို့�မံြပို့င််
တစီပ်ို့�ေက့််�ကြီးက့်ုတင် ်မြပို့င်�်င်ထ်း��များည်။် ဥပို့များး -

• များ့န်း�်က်စောလ�တစီစ်ောယးက်သ်ည် ် တစီက်ြီးက့်များမ်ျားှအ�များ�်များချံ��ူ�စောသးအ�က်များ�်�က်လ်ူက်�န်း်
က်ူ�သူတစီဦ်း� အစော�က်းင်�်သက်စ်ောသစောပို့�ပို့့��လးသည်။်

• များ့န်း�်က်စောလ�အး�လ�ခံြုံချုံစော��က်င်�်စောသးအစော�းင်သ့်�� ကြီးက့်ုတင်က််းက်ွယမ်ျားုအတွက် ် စောချ်
စော�းင် ်သွး�သည်။်

• လူက်�န်းက််ူ�ဂ္ဂ့�ဏာ�်များှအ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�က့်� အစော�းင်န်ှှင်််များစောဝ�စောသးစောန်း�းတွင် ် စီက်း�စောမြပို့း
စောန်းသည််က့်� ဝန်းထ်များ�်တစီဦ်း� က် မြများင်သ်ွး�သည်။်

ပို့�မံြပို့င် ် တစီပ်ို့့�င်�်စီီပြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင် ် သင်တ်န်း်�န်းည်�်မြပို့သည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောအးက်ပ်ို့ါတ့��
က့်�စောများ�သင််သ်ည်-်

• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချသည် ် မြ�စီန်ှ့�င််စောမြချ/ အက်ျ�့�သက်စ်ော�းက်မ်ျားုက့်�များျး�လးစောစီသလး�/န်းည်�်
လးသလး�

• �ယသ်ူ်များှးအနှာ�းယ�်ှ့စောန်းသလ�၊ �းစော�က်းင််လ်�
• များဟုးဗျ�ဟုးများျး�က့်�အကြံက်စံောပို့��န်း ်ဥပို့များး - လက်ခ်ျံ၊ စော�ှးင်က််ျဉ်။် လှ�စောမြပို့းင်�်စီသမြ�င်််

ေ�တ့ယန်းည်�် - အစောပို့်တွင်စ်ော�းမ်ြပို့ထး�သည််အ်တ့�င်�်တူည်ီစောသးလ�ပို့င််န်း�်စီဉ် ်သ့��စောသး ်သင်တ်န်း်�
ပို့့��ချျသူက် ပို့�မံြပို့င်အ်း�သင်တ်န်း်�များတ့�င်မ်ျားီကြီးက့်ုတင်မ်ြပို့င်�်င်ထ်း�မြချင်�်အစီး�သင်တ်န်း�်ပို့့��ချျသူသည် ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� ပို့�မံြပို့င်မ်ြပို့ုလ�ပို့ခ်ျ့�င််�ပို့ါ။ ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့န််းည်�်တစီခ်ျ�များှးစော�းလ��ံတစီလ်�ံ�က့်�
တစီဦ်း�များှတစီဦ်း�သ့��ပို့စီစ်ောပို့ါက််ပို့ါ။ စော�းလ��ံက့်��များ�်များ့သူသည် ်စော�းလ�ံ�က့်�စောန်းးက်တ်စီဦ်း��ီများပို့စီ်
များီပို့�မံြပို့င်တ်စီ်စီ့တတ်စီ်ပို့့�င်�်က့်��န်း်တီ��များည်။်

 ဥပို့များး -ပို့ထများသင်တ်န်း်�သး� - (စော�းလ��ံ�များ�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် စောမြပို့းသည်)် “များ့န်း်�က်စောလ�တစီဦ်း�
သည် ် တစီက်ြီးက့်များမ်ျားှ အ�များ�်များချ�ံူ�စောသးအ�က်များ�်�က်လ်ူက်�န်းက််ူ�သူ၏သက်စ်ောသအး�စောပို့�လးချ�်
သည်”် (စော�းလ��ံက့်�ေ�တ့ယသင်တ်န်း်�သး��ီသ့�� ပို့စီ�်န်း်)

ေ�တ့ယသင်တ်န်း်�သး�-(စော�းလ��ံ�များ�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်စ်ောမြပို့းသည်)် “များ့န်း်�က်စောလ�အး�လ�ခံြုံချုံစော��
က်င်�်စောသးအစော�းင်သ့်�� ကြီးက့်ုတင််က်းက်ွယမ်ျားုအတွက် ် စောချ်စော�းင်သ်ွး�သည်”် (စော�းလ��ံက့်�
တတ့ယသင်တ်န်း်�သး��ီသ့�� ပို့စီ�်န်း်)

တတ့ယသင်တ်န်း်�သး�- (စော�းလ��ံ�များ�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စောမြပို့းသည်)် 
“လူက်�န်းက််ူ�ဂ္ဂ့�ဏာ�်များှ အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�က့်�အစော�းင်န်ှှင််် များစောဝ�စောသးစောန်း�းတွင် ် စီက်း�စောမြပို့းစောန်းသည််
က့်� ဝန်းထ်များ�်တစီဦ်း�က်မြများင်သ်ွး�သည်”် (စော�းလ��ံက့်�စီတ�တသူင်တ်န်း်�သး��ီသ့�� ပို့စီ�်န်း်)

၁၄၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ေ�တ့ယန်းည််�သည် ် အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�စောသးအ�း�ှ့များျး�နှှင််မ်ြပို့ုလ�ပို့ပ်ို့ါက်လွန်းစ်ီွးအက်ျ ့ု��ှ့သည်၊် 
အ�ယစ်ော�က်းင်် ် �့�စောသး် သူတ့��တွင် ် ဤအစော�က်းင်�်အ�းများျ ့ု�က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်နှှင််် စောဝများှ�န်း ်
လက်စ်ောတွ��ဝ အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�သည်။်

ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချက့်� စောန်းးက်ထ်ပို့သ်င်ခ်ျန်း�်စီးများျး�တွင် ် ထပို့မ်ျားစံော�ွ�စောနှွ�သွး�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်
မြပို့ပြီးပို့ီ�၊ ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း်  အတွက် ်အဓိ့က်အချျက်မ်ျားျး�များှး

• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချက့်� အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�စောသး �းသးစီက်း�က့်�န်းး�လည်�်န်း်နှှင််် အ�ေါက့်�
�ယလ့်� တ့�င်�်တးသလ�

• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င််စောမြချသည် ်စောမြပို့းင်�်လ�တတ်စောသးသ�းဝ�ှ့ပြီးပို့ီ�၊ လူတစီဦ်း�များှ တစီဦ်း� စောမြပို့းင်�်
သွး�နှ့�င် ်စော�က်းင်�်နှှင််် �ယလ့်�မြ�စီန်ှ့�င်သ်လ�နှှင််် �ယစ်ောလးက်ထ့်ချ့�က််န်းစီန််းးနှ့�င််သလ� 
က့်�အများှတ်��န်း်
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သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၃
လူူကုုန်�ကုူ��ုအခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�
မော်န်�်တွစ်�ခိုုကုိုစ်ီ��ခိုန်�့ခိုွ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်းက််ူ�များုအချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းများျး�က့်�စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��သည်် ်စီွများ�်�ည််
တည်စ်ော�းက််�န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု�
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း် ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စော�းင်�်ွက်န်ှ့�င်လ့်များ််များည်-်

• အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီ်ချ�က့်�အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့��န်း်
• လူက်�န်းက််ူ�များုစောန်း�းများျး�က့်�အမြချး�စောန်း�းများျး�နှှင််မ်ျားတူစောအးင် ်�းက် မြပို့ုလ�ပို့သ်လ��ှင်�်မြပို့

�န်း်
• “ထ့စောတွ�များုတ့�င်�်တွင် ်စောမြချ�းလက်�်းက်ျန်းခ်ျ�်သည်”် (စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��ချံ�သူများျး�နှှင်် ်

စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��သူနှှစီမ်ျားျ ့ု�လ��ံ) ဟုူစောသးစီည်�်များျဉ််�က့်��ှင်�်မြပို့�န်း်
• စောမြချ�းလက်�်းအများျ ့ု�များျ ့ု�က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်တ့��န်း်
• မြ�စီစ်ီဉ််တစီခ်ျ�တွင််ပို့ါစောသးအချင််�မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ�က့်�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��မြချင်�်က့်��ယလ့်�

စီီများခံျန်း််ချွ�များလ�စီီများကံ့်န်း�်စော���ွ��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၁၂၀

�စ်စည်း��

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

၂.၃.၁ Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံများုအတွက် ်
စောန်းးက််���ံ�အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�

Flip chart များျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�လှင် ်၁ စောစီးင်စ်ီး ပို့�င််ထ်�တထ်း�ပို့ါ။

ခြား�င့်��င့်��န်� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု�

၁၄၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်�
(�ိန်စ်�)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။လူက်�န်း်က်ူ�များုအတွက် ်
စီ�စံီများ်�စီစီ်စော���းတွင် ်
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�း

အး�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များုက့်�
အဓိ့ပို့ားယ ်�ွင်််�့�မြချင််�

၂။အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းက့်� 
စီီများံချန်း််ချွ�မြချင်�်

၃။ Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံ
များုအတွက် ်အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ််

စောန်း�းစီီများံချန်း််ချွ�မြချင်�်

၂၀

၃၀

၇၀

လူက်�န်းက််ူ�များုအတွက် ်စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ််
စောန်း�းအး�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��များုက့်� အဓိ့ပို့ားယ ်�ွင်််�့��န်း်

အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းအး�ချန်း််ချွ�မြချင်�် သီအ့��ီနှှင််မ်ျား့တ�်က််
စောပို့��န်း်

မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်း�းတွင် ်အချင််�မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းအး�ချန်း််ချွ�မြချင်�် 
သီအ့��ီက့်�အသ��ံချျ�န်း်

လူု���ှ်��ု ၁ - လူက်�န်းက််ူ�များုစီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��မြချင်�်တွင် ်အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းက့်�အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�
မြချင်�်

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�များုစီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��မြချင်�်တွင် ်အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�း၏ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်
များျး� က့်�အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၂၀

၁၄၇



Discuss

“What is a Crime Scene?”

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ အခြား�န်�အလူှန်� မော်�ွ�မော်နှွ�တွင့်�ခြား�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��
“အခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်န်�်�ိုတွ်ဘ်လူ�”

�လူိုကု�- အခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်န်�်
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ��့�သည်မ်ျားှးများုချင်�်၏ ရှု�ပို့ဝ်တုု �့�င်�်းသက်စ်ောသ�ှ့စောန်းစောသးစောန်း�းတစီ်
ချ�မြ�စီသ်ည်။် ယင်�်များှး

• အစော�းက်အ်ဦး�တစီခ်ျ�
• စောများးစ်ောတးယ်းဉ််တစီ်စီီ�
• က်�န်း�်/စောမြများ/စော�စောန်း�းတစီစ်ောန်း�း
• လူတစီဦ်း�၏ က့်�ယခ်ျနှား

၁၄၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Crime Scene

A crime scene is a place that holds physical evidence of a crime, it could be:

• A building

• A vehicle

• An area of land/ water

• A person's body

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု� (၅�ိန်စ်�)
“ထိိမော်တွွ��ုတွိုင့်��တွွင့်� မော်ခြားခို�်လူကု��်ကု�န်�ခို�်သူည်း�” �ိုတွ်ဘ်အဓိိ�ာါယ်�လူ�။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�များတူည်ီစောသးစောမြချ�းလက်�်းအများျ ့ု�အများျ ့ု�အတွက် ် န်းများူန်းးများျး�စောမြပို့းမြပို့
စောစီပို့ါ။ ၅ များ့န်းစီ်ချန်း််�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ စောဝ�န်းသ်��ံသပို့က့််��ယူပြီးပို့ီ��လ့�က်န်ှှင််် 
စောပို့ါင််�စီပို့ပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - မော်ခြားခို�်လူကု��်��်�
• ဇူးီဝ�့�င််�း- စောသွ�၊ သ�တ၊် အစော�မြပို့း���လမ်ျားျး�
• လက်စ်ောဗွ/စောမြချစောဗွ - လက်စ်ောချျးင်�်များျး�၊ စောမြချစောထးက်မ်ျားျး�၊ နှုတခ်ျများ်�များျး� (စီသမြ�င််)် များှ
• ပို့စီစည်�်အစီအန်းအစောသ�စီး�များျး� - အဝတအ်ထည်မ်ျားျး�များှ အများှင်မ်ျားျး�၊ စောမြများကြီးက်ီ�စီသမြ�င်််

၁၄၉



သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�သည် ်စောမြချ�းလက်�်းအများျ ့ု�များျ ့ု�က်ျန်းတ်တ်သက်�သ့်��ပို့င် ်အချင််�မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းက့်�
ဝင်လ်းစောသး များည်သ်ူများ�့�ထ့�သ့��မြ�စီတ်တ်စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ်
သက်စ်ောသအး� ပို့ျက်စ်ီီ�သွး�စောစီနှ့�င််စောသး သ့��များဟု�တ ် �ျက်�်ီ�နှ့�င်စ်ောသးစောမြချ�းလက်�်းများျး� 
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းများျး�တွင် ်များက်ျန်းခ်ျ�်စောစီ�န်း ်သတ့မြပို့ု�များည်။် 

ယင်�်သ့�� များည်သ့်��မြ�စီန်ှ့�င််စော�က်းင်�်သင်တ်န်း်�သး�များျး�စီဉ်�်စီး�များ့သည်် ်ဥပို့များးများျး�က့်�စောများ�ပို့ါ။
မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည််် ဥပို့များးများျး�များှး -

• ဓိး�မြပို့တ့�က်မ်ျားုမြ�စီခ်ျ�်စောသးအချန်း�်သ့�� စောမြများကြီးက်ီ�စောပို့်များှ လများ�်စောလှးက်လ်းမြချင်�်
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူ၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်အ်း� များ့များ့က်မြ�ည််�်ည်�်စောပို့�စောန်းစီဉ် ်များ�ေ့န်း်�က်ျင််ခ်ျ�ံသည်် ်

က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအး�သူများ၏ က့်�ယခ်ျနှားများှ သက််စောသ (ဥပို့များး- သ�တပ်ို့့��) များယူများီစော�ချျ ့ု�
ချွင််် မြပို့ုမြချင်�်

• လက်အ့်တ်များျး�များဝတ�်�သက်စ်ောသက့်�က့်�င်တ်ွယမ်ြချင်�်မြ�င်် ်သင်၏်လက်စ်ောဗွ�းများျး� 
စောမြပို့းင်�်လ�စော�းက်�်ှ့ သွး�နှ့�င်မ်ြချင်�်တ့�� မြ�စီသ်ည်။်

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ု

“လူက်�န်းက််ူ�များု များုချင်�်များျး�က့်� စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော���းတွင် ်စီ့န်းစ်ောချ်များုများျး�က်�းစောတွလ�”

�လ့�က်အ်း�မြပို့၍ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စော�ွ�စောနှွ�စောစီပို့ါ။ များ့န်းစီ်အန်းည်�်င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်
သင်တ်န်း်�သး�၏ စောဝ�န်းသ်��ံသပို့မ်ျားုစောတးင်�်ချပံြီးပို့ီ��လ့�က်န်ှှင်််စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ို့ါ။

Discuss (5 Minutes)

What do we mean by…

“Every contact leaves a trace”

၁၅၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Traces

• Biological: Blood, semen, skin cells

• Body prints: from fingers, feet, lips etc.

• Micro Traces: Fibres from clothes, soil etc.

Discuss

“What would be the challenges of investigating TiP

Crime scenes”?

�လူိုကု� - လူူကုုန်�ကုူ��ု �ုခိုင့်����်� အတွွကု� အ�ှတွ�အသူ်���်�

လူက်�န်း်က်ူ�များုများုချင်�်များျး�တွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါဝင််နှ့�င်သ်ည် ်-
• အချျန့်းက််းလတစီစ်ောလှးက်အ်ချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းအများျး�အမြပို့း�ပို့ါဝင်သ်ည််
• လူများျး�စီွး
• စီ့တ်ေဏာ�်း�စောန်းစောသးက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ၏ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောဝဝါ�စောန်းများုက့်�ထည််တ်ွက်မ်ြချင်�်
• စောမြချ�းလက်�်းအများျ ့ု�များျ ့ု�
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Traces for TiP Cases

TiP cases can involve...

• Multiple crime scenes across protracted time scales

• Many people

• Accounts from traumatised victims that may be confused

• Many different types of traces 

လူု���ှ်��ု ၂ - အခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်န်�်တွစ်�ခိုုအ်�စ်ီ��ခိုန်�့ခိုွ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ�အး�စီီများခံျန်း််ချွ�မြချင်�်သီအ့��ီက့်�များ့တ�်က်�်န်း်
အခို�နိ်�- များ့န်းစီ်၃၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၂.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� - သူတွ��ှတွ��ည်း��ှန်��ခို�ကု���်�
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းအများျ ့ု�အများျ ့ု�အတွက် ် များတူည်ီစောသး�ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ချျများှတ�်က်သည်။် 
ဥပို့များး -

• လူတစီစ်ောယးက်အ်း�စောန်း�းတစီ်ချ�သ့��များဟု�တ ်ပို့စီစည်�်တစီခ်ျ�နှှင််် ချျတ့်�က်မ်ြချင်�်
• စောန်း�းတစီခ်ျ�တွင် ်လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင််�ပို့�မံြ�တမ်ျားုမြ�စီခ်ျ�်ပို့ါက်တည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်
• အ�က်များ�်�က် ်�းဇူးဝတမ်ျားုတစီ်ချ�မြ�စီပ်ို့ွး�ချ�်သလး�သက်စ်ောသ�ှးစော�ွမြချင်�်
• လူတစီဦ်း�သည် ်အမြပို့စီက််ျ��လွန်းစ်ော�က်းင်�်သက်စ်ောသမြ�စီမ်ျားည််် စီး�ွက်စ်ီးတများ�်များျး�က့်�ထ့

စောတွ�က့်�င်တ်ွယခ်ျ�သ်လး�/
• လက်မ်ျားှတထ့်��ချ�်သလး�အတည်မ်ြပို့ုမြချင်�်
• လူများျး��ီသ့�� ��န်း�်စောချ်�့�များုနှှင်် ်အကြီးက့်များမ်ျားျး�က့်�စောမြချ�းချမံြချင်�်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Set Objectives

We see  different objectives from scenes, such as…

• Linking a person to a place or an object

• Establishing if sexual exploitation has taken place in a location

• Finding evidence that a violent crime has taken place

• Proving that an individual has touched/ signed incriminating documents

• Tracing phone calls to individuals and times 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�ဤဦး�တည်ခ်ျျက်မ်ျားျး�အတ့�င်�်လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်�်န်း် များည်သ်ည်််
အစောထးက်အ်ထး�များျး�အး� စီ�စော�းင်�်များည်န််းည်�်ဟု�စောများ�မြများန်း�်ပို့ါ။ န်းများူန်းးများျး�များှး -

• လူတစီဦ်း�က့်�စောန်း�းသ့��များဟု�တ ်ပို့စီစည်�်တစီခ်ျ�နှှင််် ချျတ့်�က်မ်ြချင်�် - လက်စ်ောဗွ၊ စောမြချ�း၊ 
DNA၊ CCTV များှတတ်များ�်

• စောန်း�းတစီ်စောန်း�းတွင် ်လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားု�ှ့များ�ှ့အတည်မ်ြပို့ုမြချင်�် - ဥပို့များး
ရှု�န်း်�က်န်းသ်ည််် စောမြချ�းလက်�်း (ပို့စီစည်�်များျး�က်ျ ့ု�ပို့�စ်ောန်းမြချင်�်၊ န်း�ံတံွင် ်မြချစီ�်းများျး�၊ 
အများှတမ်ျားျး�က်ျန်းမ်ြချင်�်)၊သ�တန်ှှင််် စောသွ�န်းများူန်းးများျး�၊ သ��ံပြီးပို့ီ�သး�က်ွန်းေ်��ံများျး�/အချွမံျားျး�

• အ�က်များ�်�က် ်များုချင်�်တစီခ်ျ�မြ�စီပ်ို့ွး�ချ�စ်ော�က်းင်�်သက်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး�များျး��ှးစော�ွ
မြချင်�် - ဥပို့များးရှု�န်း�်က်န်းသ်ည််် စောမြချ�းလက်�်း (ပို့စီစည်�်များျး�က်ျ ့ု�ပို့�စ်ောန်းမြချင်�်၊ န်း�ံတံွင် ်မြချစီ်
�းများျး�၊ အများှတမ်ျားျး�က်ျန်းမ်ြချင်�်)၊သ�တန်ှှင််် စောသွ�န်းများူန်းးများျး�

• လူတစီဦ်း�မြပို့စီမ်ျားုစီွ��့�နှ့�င််စောစီများည်် ်စီး�ွက်စ်ီးတများ�်များျး�က့်�ထ့က့်�င်ခ်ျ�်စော�က်းင်�်/ 
လက်မ်ျားှတ်ထ့��ချ�စ်ော�က်းင်�် သက်စ်ောသမြပို့မြချင်�် - ဥပို့များးလက်စ်ောဗွများျး�နှှင်် ်DNA

• ��န်း်�စောချ်�့�များုများျး�က့်���န်း�်စောမြပို့းသူနှှင်် ်စောန်း�းအလ့�က် ်စောမြချ�းချမံြချင်�် - ဥပို့များး��န်း�်ချ
စောတးင််�ချလံှးများျး�
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Activities at a Crime Scene

• Risk Assessment

o Health & Safety

• Preserve the Crime Scene:

o Cordon and restrict evidence

o Photograph how it looks on discovery

• Record and preserve evidence

o Touch as little as possible

o Use protective covering

o Catalogue

�လူိုကု� - ခြား�စ်��ုအခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်န်�်တွစ်�ခိုုတွွင့်� လူု���ှ်��ု��်�
• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချ�န်း�်စီစီမ်ြချင်�်

• က်ျန်း�်များးစော��နှှင်် ်စော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံစော��
• အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းအး�ထ့န်း�်သ့များ�်မြချင်�်

• လူအ�ပို့က့််�တး�သည်် ်ကြီးက့်ု�တန်း်�မြ�င်် ်သက်စ်ောသအး�က်န်း််သတမ်ြချင်�်
• များည်သ့်��စောတွ��သလ�က့်�ဓိါတပ်ို့�ရံှု့�က်မ်ြချင်�်

• သက််စောသအး�များှတတ်များ�်တင်မ်ြချင်�်နှှင််် ထ့န်း�်သ့များ�်မြချင်�်
• ထ့စောတွ�များုန်းည်�်နှ့�င်သ်များှ န်းည်�်ပို့ါစောစီ
• က်းက်ွယန်ှ့�င််စောသးအ��ံ�အက်းသ��ံပို့ါ
• အစီီအစီဉ်လ့်�က် ်စီး�င်�်မြပို့ုစီ�ပို့ါ

• သက််စောသလွ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်စီး�င်�်မြပို့ုစီ�ပို့ါ
• သက််စောသ လှ�စောမြပို့းင်�်လက်ခ်ျသံူတ့�င််�က့်�စီး�င်�်သွင်�်ပို့ါ - တးဝန်း်ချမံျားု�ှ့�န်း်

�လူိုကု� - လူူ��်�ကုိုစ်စ်�မော်���ု��ခြား�တွ�ခြားခိုင့်��
• စီစီစ်ော�����ံမြ�တခ်ျ�ံသူ၏ စော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံများုအတွက် ်နှှင််် စီစီစ်ော��များုလ�ပို့စ်ော�းင်သ်ည််် 

ဝန်း်ထများ�်အတွက််
• ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းလ�ခံြုံချုံများု
• လ့င််ပို့့�င်�်�့�င်�်းက်ျန်း်�များးစော��စီဉ်�်စီး�များုများျး�ဥပို့များး - HIV

• လူတစီဦ်း�ချျင်�်၏သစော�းတူည်ီများု (စီစီစ်ော��များည််ဝ်န်း်ထများ�်၏ က်ျး�/များ လ့င်အ်ပို့ါအဝင်)် 
က့်�စောတးင်�်ချသံင််သ်ည််

• အထူ�က့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�တွင် ်သစော�းတူည်ီများုက့်�စော�ှးင်က််ွင်�်�န်း ်အများ့န်း််ချျများှတ်စော�းင်�်ွက််
နှ့�င်သ်ည််

• ချန်း�်�ီ�လ့�က်က််းက်း၍စီစီစ်ော��များုများမြပို့ုလ�ပို့မ်ျားီန်းစီန််းးသူများျး�က့်�စောက်းင်�်သည််စ်ောလက််ျင်််များု
စော�းင််�ွက်�်န်း်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Examination of People

• Safety of the person being examined and the staff carrying out the 

examination

o Physical safety

o Sexual health considerations e.g. HIV

• Informed consent should be given by the individual, including the gender 

of the examiner

• In special circumstances orders can be made to bypass consent 

depending on legal frameworks 

• Good practice to take the victims account before screening

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ဤအလ�ပို့ရ်ှု�စံီည်�်စောဝ�ပို့ွ�နှှင်် ် သက်�့်�င်စ်ောသးအချန်း�်က်ဏ္ဍာထက် ် များျး�စီွးစောက်ျးလ်ွန်းစ်ောန်းပြီးပို့ီ� ထ့�
စီစီစ်ော��များုက့်� စော���က်�့်�င်�်းပို့ည်း�ှင်မ်ျားျး�က်တင်�်က်ျပို့သ်ည််် က်းက်ွယစ်ောစီးင်််စော�ှးက်မ်ျားု
လ�ပို့်ထ��ံလ�ပို့န််းည်�်များျး�နှှင်် ် အည်ီ က့်�င်တ်ွယလ်�ပို့်စော�းင်�်များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်အစောလ�စောပို့��ှင်�်မြပို့
စောပို့�ပို့ါ။

�လူိုကု� - စ်စ်�မော်���ုအ���ိ�အစ််���်�
ချန်း�်�ီ�လ့�က်က််းက်း၍ စီစီစ်ော��မြချင်�်

• စောယ�ူယျအး�မြ�င်် ်ချန်း�်�ီ�လ့�က်က််းက်း၍ စီစီစ်ော��စောလ�်ှ့သည််
• �ည်မ်ျားှန်း်�ချျက် ်- မြပို့ုစီ�စောစီးင််စ်ော�ှးက်�်န်း် လ့�အပို့စ်ောသးထ့ချ့�က်န််းစီန််းးများုများျး��ှ့သလး��ှးစော�ွ

�န်း်
• ချန်း�်�ီ�လ့�က်က််းက်း၍စီစီစ်ော��မြချင်�်က့်�က်ျး�/များ�့�င်�်းထ့ချ့�က်ခ်ျစံီး�လွယမ်ျားုမြ�င်် ်န်းည်�်

လများ�်မြ�င်် ်စော�းင်�်ွက်သ်င်််သည််
• စီစီစ်ော��သူ၏ က်ျး�/များ
• န်းစီန််းးသူ၏ ဂ္ဂ�ဏာသ့်က်ခးနှှင်် ်လှ ့ု�ဝှက်မ်ျားုက့်�ထ့န်း်�သ့များ�်�န်း ်အ�င်််များျး�
• �းသးစော��အစောလအ်က်ျင််မ်ျားျး�နှှင််စ်ီနံှုန်း်�များျး�က့်�စောလ�စီး�သင််သ်ည််

၁၅၅



Types of Examination

Screening

• Generally done at the screen

• Objective - to look for any injuries that need attention/ care

• Screening should be gender sensitive:

o Gender of examiner

o Steps to preserve the dignity and privacy of the victim

o Religious practices and norms should be respected

သူကု�မော်သူ�ှ်မော်�ွခြားခိုင့်��
• စောယ�ူယျအး�မြ�င်် ်��စီချန်း�်နှှင််် စော��ချန်း�်များျး�တွင် ်မြပို့ုလ�ပို့သ်ည််
• �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက် ်- သက်စ်ောသစီ�စော�းင်�်�န်း ်ဥပို့များး - ထ့ချ့�က်မ်ျားုများျး�၊ ၊ လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း

စောစီးက််း�များု၏ သက်စ်ောသ   �့�လ့�သည်မ်ျားှးသ�တ်
• သက််စောသ�ှးစော�ွမြချင်�်က့်�က်ျး�/များ�့�င်�်းထ့ချ့�က်ခ်ျစံီး�လွယမ်ျားုမြ�င််န််းည်�်လများ�်မြ�င်် ်

စော�းင််�ွက်သ်င်််သည််
• စီစီစ်ော��သူ၏ က်ျး�/များ
• န်းစီန််းးသူ၏ ဂ္ဂ�ဏာသ့်က်ခးနှှင်် ်လှ ့ု�ဝှက်မ်ျားုက့်�ထ့န်း်�သ့များ�်�န်း ်အ�င်််များျး�
• �းသးစော��အစောလအ်က်ျင််မ်ျားျး�နှှင် ်စီနံှုန်း်�များျး�က့်�စောလ�စီး�သင််သ်ည််

• များုချင်�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စောစီးင်််စော�ှးက်မ်ျားုသည် ်အဓိ့က်မြ�စီသ်ည်၊် စီစီ်စော��များုများျး�သည် ်န်းစီ်န်းးသူ
အး� အလွန်းအ်များင်�်စီ့တ်ထ့ချ့�က််များုက့်�မြ�စီစ်ောစီနှ့�င်သ်ည်။်

လူများျး�က့်�စီစီစ်ော��မြချင်�်အတွက် ် ပို့့�များ့�အစောသ�စီ့တမ်ြ�စီစ်ောသးသင်တ်န်း်�စောပို့��န်းမ်ျားှးဤသင်ရ်ှု့��၏ 
သင်ရ်ှု့��မြပို့င်ပ်ို့တွင် ် �ှ့စောန်းစော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ ထ့�အစော�က်းင််�အ�းသည် ် အလွန်း်အများင်�်ထ့ချ့�က််
ချစံီး�လွယသ်မြ�င်် ် စော��ပို့ည်းအ� စီန်းစီ်တက်ျ သင်တ်န်း်�စောပို့�ထး�သည်် ် အထူ�က်�များျး�နှှင််သ်း
စော�းင််�ွက်သ်င်််သည်။်

သ့���းတွင် ် ထည်််သွင်�်စီဉ်�်စီး�သင််သ်ည််် အချျ ့ု�အစောမြချချအံချျက်အ်လက်တ့်��က့်��လ့�က်တ်ွင် ်
စော�းမ်ြပို့ထး�သည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Survivor/Victim-Centred Approach (x2)

“The systematic focus on the needs and concerns of a victim to ensure the

compassionate and sensitive delivery of services in a nonjudgmental

manner.

A victim-centred approach seeks to minimize retraumatization associated

with the criminal justice process by providing the support of victim advocates

and service providers, empowering survivors as engaged participants in the

process, and providing survivors an opportunity to play a role in seeing their

traffickers brought to justice.”

လူု���ှ်��ု ၃ - Pedwar�ှမော်��်ကု��ု���ုအတွွကု� အခိုင့်��ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်န်�်အ်�စ်ီ��ခိုန်�့ခိုွ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - အချင််�မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းစီီများခံျန်း််ချွ�မြချင်�်သီအ့��ီအး�မြ�စီစ်ီဉ်တ်ွင် ်အသ�ံ�ချျ�န်း်
အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၇၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၃.၁ အ�ွ��လူိုကု� လူု��မော်�်င့်�ခို�ကု� (�ိန်စ်� ၄၀)
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�ချွ�၍လ�ပို့စ်ော�းင်ပ်ို့ါ။ (ဤလ�ပို့င််န်း�်သည် ် Pedwar များှ
စောပို့ျးက်�်��ံများု က့်��က်လ်က် ် လ�ပို့်စော�းင်မ်ြချင်�်ပို့င်မ်ြ�စီစ်ောသးလ်ည်�် အ�ွ��များျး�က့်�စော�းစောနှှးမြချင်�်
မြ�င်် ်များတူည်ီသည််လ်ူများျး� အတူလ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်ခ်ျွင််် ��ှ့များည် ်မြ�စီသ်ည်။်)

�လ့�က်တ်ွင််ပို့ါစောသးအလ�ပို့လ်�ပို့်�န်း် သူတ့��တွင််�ှ့နှှင်််ပြီးပို့ီ�သး� သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များုမြ�င်် ်
�က်လ်က် ် လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်အ�ွ��များျး�အး��ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

�လူိုကု� - လူု��င့်န်��
Pedwarများှစောပို့ျးက်�်��ံများုအတွက် ် သင်််တွင်�်ှ့စောသးသတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုက့်� အစောမြချချ၍ံ 
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့ပ်ို့ါ။

၁။ မြ�စီန်ှ့�င်သ်များှ အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းများျး�က့်�သတမ်ျားှတ်စော�းထ်�တ်ပို့ါ
၂။ အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ�စီီ (အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတ့�င်�်အတွက်)် စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�
စီီများံက့်န်း�်ချျများှတ်ပို့ါ

(က်) အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းက့်�စီစီစ်ော�����ံမြ�တ�်န်း် �ည်မ်ျားှန်း�်ချျက်မ်ျားျး�ချျများှတပ်ို့ါ

၁၅၇



(ချ)  များည်သ်ည််် စောမြချ�းလက်�်းများျး��ှ့များည်ဟ်ု�သင်စ်ောများှး်လင်််သလ�
(ဂ္ဂ) များည်သ်ည်််အနှာ�းယမ်ျားျး��ှ့နှ့�င်သ်ည်ဟ်ု�ထင်သ်လ�နှှင်် ်အနှာ�းယတ်စီ်ချ�စီီက့်�များည််
သည်််များဟုးဗျ�ဟုးမြ�င်် ်သင်စ်ောမြ��ှင်�်များလ�

Task
From the intelligence you have on the ‘Missing from Pedwar  ase’ do the 

following:

1. Identify all the possible crime scenes

2. For each (and every) crime scene plan the following:

• Set objectives for examining the scene

• What traces would you expect to find?

• What risks do you need to consider and 

what strategy would you take to 

address each risk?

သင်တ်န်း်�သး�များျး�လ�ပို့င််န်း�်ပြီးပို့ီ�စီီ��န်း ် များ့န်းစီ် ၄၀ စောပို့�ပြီးပို့ီ�၊ သူတ့��၏အစောမြ�များျး�က့်�ချျစော��နှ့�င်�်န်း် 
FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�စောပို့�ပို့ါ။သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� ၂.၃.၁ Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံ
များု�့�င်�်း စောန်းးက်�်��ံ�သတင်�်များျး� အစီီ�င်ခ်ျစံီးက့်�တင်မ်ြပို့စောပို့�ပို့ါ။

များ့န်းစီ ် ၂၀ ချန်း််�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက်် အ�ွ��များျး�က့်��ပို့တ်န်း််ချ့�င်�်ပြီးပို့ီ�၊ သူတ့��အတွက် ် စောန်းးက်�်��ံ� 
စောထးက်လ်ှများ�်ချျက် ် အသစီစ်ောပို့��န်း်�ှ့စော�က်းင်�်အသ့စောပို့�ပို့ါ။ သူတ့��သည် ် စောထးက်လ်ှများ်�ချျက််
အသစီ်က့်��တပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်လ�ပို့်င်န်း�်များှစောများ�ချွန်း�်များျး�က့်�စောမြ��ှင်�်ပို့ါ။ စောထးက်လ်ှများ်�ချျက်အ်သစီ ်ထပို့်
�ပြီးပို့ီ�သည်် ်တ့�င်စ်ောအးင် ်သူတ့��စော�းထ်�တပ်ြီးပို့ီ�စောသးအချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းများျး�လ့�အပို့သ်ည်ဟ်ု�ချစံီး��
ပို့ါက်ယင်�်စောန်း�းများျး�နှှင်် ်�က်လ်က် ်လ�ပို့်စော�းင်သ်င်််စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ သူတ့��သည် ်အချင််�မြ�စီ်
စီဉ်စ်ောန်း�းအသစီမ်ျားျး�က့်�လည်�်ထပို့တ့်��သင််သ်ည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women

၃.၂ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(�ိန်စ်�၃၀)
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ�စီီအတွက် ် ၎င်�်တ့��၏ စီ့တက််ူ�စီ့တသ်န်း်�များျး�က့်� များှစောဝ�န်း ် များတူည်ီ
သည််် အ�ွ��များျး�က့်�စော�ွ�ချျယပ်ို့ါ

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�
အချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောန်း�းတွင် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါဝင််နှ့�င်သ်ည််

(၁) Blue Hotel
(၂) Hotel Pedwar Royale
(၃) Jusanအး�Pedwar များှ Keetoသ့�� ပို့့��စော�းင်သ်ည််် က်း�
(၄) Ju Sang အး�ချျထး�ချ�စ်ောသးစောတးအ�ပို့သ့်�� ပို့့��စော�းင်သ်ည််် စောများးစ်ောတးယ်းဉ််
(၅) စောင်ွလှ�ချ�စ်ောသးအွန်း်လ့�င်�်အစောက်းင်််
(၆) အများုတွင် ်အသ�ံ�မြပို့ုချ�စ်ောသး��န်း�်န်းပံို့ါတ်အး�လ�ံ� �့�လ့�သည်မ်ျားှးလူသစီစ်ောများွ�သူများျး�နှှင်် ်
သူများ လွတစ်ောမြများးက်�်န်း် စောင်ွစောတးင်�်သည်် ်��န်း�်
(၇) Ju Sangက့်�ယ၌်

၁၅၉



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၁
ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ/
ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ ဗျူဟာိုခြား��
ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��လူိုအ���ု

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့၍် စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��မြချင်�် များျး�
အတွက် ်စီွများ�်စော�းင်�်ည် ်တည်စ်ော�းက်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်��ု�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -
ဤသင်ခ်ျန်း်�စီးပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်-

• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်တွင် ်က့်�ယခ်ျျင််�စီးစီ့တ၏် 
အစော��ပို့ါများုနှှင်် ်တန်း်�့���ှ့များုက့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်း်

• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်က့်�အဓိ့ပို့ာါယသ်တမ်ျားှတ်�န်း်
• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်အသ�ံ�မြပို့ုမြချင်�်၏ အက်ျ�့�

စောက်ျ�ဇူးူ�များျး�က့်�စော�းမ်ြပို့�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၉၀

တွတွိယ်မော်န့်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်�

၁၆၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ် မြများင််တ်င်မ်ြချင်�်သည် ် သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း်�တများ်�တစီခ်ျ�လ�ံ�အတွက် ် အထူ�သမြ�င်် ်
တတ့ယစောန်း်တွင် ် က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်က့်�စောလက််ျင်််သည်််
အချျန့်းတ်ွင် ် အက်ူ�ည်မ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ြ�စီသ်င်််သည်။် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��သည် ် �းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုတစီခ်ျ�က့်�
စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော���းတွင် ်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုအ�င်််�င်််နှှင််် စီည်�်များျဉ််�များျး�က့်�လ့�က်န််းးစော�းင်�်ွက် ် �က်
�သည်။် သ့��စောသး် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးသူ ဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်သည် ် အထူ�သမြ�င်် ်
အး�ီယစံောေသတွင် ်န်းယ်ပို့ယသ်စီတ်စီခ်ျ�မြ�စီစ်ောန်းပို့ါသည်။်

ဤန်းည်�်လများ�်က့်�အစောထးက်အ်က်ူမြ�စီ�်န်း် တတ့ယစောန်း်သင်�်က်း�န်းည်�်တွင် ် များ့များ့က့်�ယက့််�
သ��ံသပို့မ်ြချင်�် အချွင်််အလများ�်များျး�စီွးထည််သ်ွင်�်ထး�ပြီးပို့ီ�၊ ထ့ချ့�က််ချ�ံလွယမ်ျားုအး�သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူ
အက်ူအည်ီမြ�င်် ်က့်�င်တ်ွယ ်စောမြ��ှင်�် သင််သ်ည်။်

လူု���ှ်��ု ၁ - ‘ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ��်�/ န်စ်�န််သူူ��်�’ကုိုအသူိအ�ှတွ�ခြား��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ှန်��ခို�ကု�- လူက်�န်း်က်ူ�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�အး� အမြချး�မြပို့စီမ်ျားု များျး� 
က်ျ��လွန်းမ်ြချင်�်စော�က်းင််မ်ြ�စီစ်ောစီ၊ အမြချး�လူများုစော��အ��ှက်စ်ီ�းစောက်းင်�်၍မြ�စီစ်ောစီ ‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ’ 
အမြ�စီ ်များှတယ်ူများုများ�ှ့မြချင်�်များျး�များ�က်းချဏာမြ�စီစ်ောလ�်ှ့သည်က့််� သင်တ်န်း်�သး�များျး�မြများင်န်ှ့�င်စ်ောစီ�န်း ်
အး�စောပို့� တ့�က်တ်ွန်း်��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၆၀

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

၁။ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ 
ထ့ချ့�က််န်းစီ်န်းးသူများျး�က့်� 

အသ့အများှတ်မြပို့ုမြချင်�်

၂။ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/
ထ့ချ့�က််န်းစီ်န်းးသူဗဟု့�မြပို့ု

ချျဉ်�်က်ပို့မ်ျားု

၆၀

၃၀

လူက်�န်းက််ူ�ချ�ံသူများျး�/ ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး� အး�အမြချး�
မြပို့စီမ်ျားုများျး�က်ျ��လွန်းမ်ြချင်�်စော�က်းင််မ်ြ�စီစ်ောစီ၊ အမြချး� လူများုစော��
အ��ှက်စ်ီ�းစောက်းင်�်၍ မြ�စီစ်ောစီ ‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ’ အမြ�စီ ်

များှတယ်ူများု များ�ှ့မြချင်�်များျး�များ�က်းချဏာမြ�စီစ်ောလ�်ှ့သည်က့််�
သင်တ်န်း်�သး�များျး�မြများင်န်ှ့�င်စ်ောစီ�န်း ်အး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�်�န်း်

က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့မ်ျားု

၁၆၁

လူု���ှ်��ု အခို�နိ်�
(�ိန်စ်�)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု�



သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ���ုGallery (�ိန်စ်� ၃၀)
သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ဤလုပို့�်ှး�များုအး�က်န်းဦး�တွင် ်လ့��င်�်များစော�းက်သ်ည််် ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်အမြ�စီ ်ယူ�နှ့�င်စ်ောသးလ်ည်�် 
လက်စ်ောတွ�တွင် ်သင်တ်န်း်���းများှ ထ့�ှလွယသ်ည်််၊ ချက်ခ်ျ�သည််် န်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်လ�ပို့်စော�းင်စ်ောပို့�
နှ့�င်ပ်ို့ါက် အင်မ်ျားတန်း် အး�စောက်းင်�်သည်် ်လုပို့်�ှး�များုတစီခ်ျ�မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်

ဤလုပို့�်ှး�များုတွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�စီွး၏ ဓိါတပ်ို့�မံျားျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု 
လ့များ််များည်။် လူတစီဦ်း�ချျင်�်က့်�သတင်�်ရှုုစောထးင်် ် ၂ များျ ့ု�မြ�င််် �က်ည််တ်တစ်ောစီ�န်းအ်တွက် ်
သင်တ်န်း်�သး� များျး�က့်�တူည်ီစောသးဓိါတပ်ို့�ံများျး�အး�နှှစီက်ြီးက့်များမ်ြပို့၍  အသ��ံမြပို့ုစောလက််ျင််သ်ွး�များည််
မြ�စီသ်ည်။်

• ပို့ထများဦး�စီွးသင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့တစီဦ်း�အစောန်းမြ�င်််
လည်�်စောက်းင်�်၊ များ့� မြပို့ည်သ်ူ စောန်း�း များှ လည်�်စောက်းင်�်ချံစီး�ရှုုမြများင်�်န်း်၊ ဓိါတပ်ို့�ထံ�တွင် ်
ပို့ါ�ှ့စောသးသူသည် ်ဓိါတ်ပို့�ထံ�တွင် ်များည်သ့်��ချံစီး�စောန်း�သလ�က့်�သူတ့��အး�စောများ�မြများန်း�်များည််
မြ�စီသ်ည်၊် သူတ့��တွင် ်အမြချး�အချျက်အ်လက် ်များ�ှ့သည််အ်တွက် ်သူတ့��၏ ပို့ည်း�ပို့ ်
�့�င်�်းနှှင််် ပို့�ဂ္ဂဂလ့က်ချစံီး�များုများျး�စောပို့်ထွက်လ်းများည်မ်ြ�စီသ်ည်။်

• ေ�တ့ယအစောန်းမြ�င်် ်ဓိါတ်ပို့�ထံ�တွင်ပ်ို့ါစောသးလူနှှင်််ပို့ါတ်သက်သ်ည််် အချျက်အ်လက်က့််�စောပို့�
များည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ ဓိါတပ်ို့�ရံှု့�က်ခ်ျစံောန်း�စီဉ်် ထ့�သူများျး�၏ချစံီး�ချျက်က့််�မြပို့န်းလ်ည်စ်ီဉ်�်စီး��န်းစ်ောမြပို့း
ပို့ါများည်။်

ဤလုပို့�်ှး�များုစော�းင်�်ွက်�်မြချင်�်များှးသင်တ်န်း�်သး�များျး�အး�အချျန့်း်များတ့�င်ခ်ျင် ် လုပို့်�ှး�များု
အစော�က်းင်�်နှှင််် �ည်�်ွယ ် ချျက် ် တ့��က့်�များစောမြပို့း�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး က်ွနှ�်ပို့တ့်��၏ 
ပို့�ဂ္ဂဂလ့က်နှှင်် ် ပို့ည်း�ပို့�့်�င်�်း ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်/်ယ��ံက်ည်ခ်ျျက် ် တ့��က့်�အစောမြချချ၍ံ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံ
သူများျး�/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�အစောပို့် ကြီးက့်ုတင် ်  ���ံမြ�တမ်ျားု များ�က်းချဏာမြပို့ုလ�ပို့တ်တစ်ော�က်းင်�်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�သတ့မြပို့ုများ့�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။်

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် သင်တ်န်း်�များစီများီဤလ�ပို့င််န်း�်စောန်းးက်ပ်ို့့�င်�်ပို့ါ စော�းမ်ြပို့ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် က့်�က််
ည်ီသည်် ် ဓိးတပ်ို့� ံ ၃ ပို့�ကံ့်�စော�ွ�ချျယထ်း�သင််သ်ည်။် ယချ�လ့�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့မ်ျားုများျ ့ု�သည် ် အ�ွ��
င်ယစ်ောလ�များျး�နှှင်် ် ပို့့�များ့�သင််စ်ောတး်သမြ�င်် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� ၂ ဦး�၊ ၃ ဦး�အ�ွ��င်ယမ်ျားျး��ွ��ပြီးပို့ီ�
လ�ပို့စ်ော�းင််စောစီပို့ါ။

၎င်�်တ့��အး�သင်တ်န်း�်ပို့့��ချျသူများှ ဓိးတပ်ို့�ံ ၃ ပို့�ံအစီ�လံ့�က် ်မြပို့သများည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် တင်�်က်မ်ြပို့သ
များု�လ့�က်တ်ွင် ်၁ ပို့�ံချျင်�်မြပို့သများည််် ဓိးတ်ပို့�ံ ၁ ပို့�ံစီီအတွက် ်ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့�်များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်
က့်��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

�လူိုကု� - ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ���ုမော်��ခိုွန်����်�
• ဓိါတပ်ို့�ထံ�တွင် ်ပို့ါ�ှ့စောသးသူသည် ်ဓိါတပ်ို့�ထံ�တွင် ်များည်သ့်��ချံစီး�စောန်း�သည်ဟ်ု�သင်ထ်င််

သလ�။ �းစော�က်းင််လ်�။

၁၆၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• သူတ့�� ဓိးတ်ပို့�ရံှု့�က်လ့်�စီ့တ ်�ှ့�က်သလး�။
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့စောတွက်သူတ့��အစောပို့် �ယလ့်�တ��ံမြပို့န်း�်က်များလ�။

Reflection questions 

• How do you think the individual feels in this photograph? And why?

• Do they want to be there? 

• How might law enforcement officers respond to them? 

�လူိုကု���်� - ရိုးု���ု��လူိုကု���်�
ရှု�ပို့်ပို့��ံလ့�က်မ်ျားျး�က့်�တစီခ်ျ�ချျင််�စီီမြပို့ပြီးပို့ီ�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့�်န်း်နှှင််် တစီဦ်း�နှှင်််တစီဦ်း�စော�ွ�စောနှွ��န်း ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး� က့်� ၅-၇ များ့န်းစီခ်ျန်း်် အချျန့်းစ်ောပို့�ပို့ါ။

�လ့�က်တ်စီ်ချ�စီီပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် တစီ်�ွ��လ��ံထံများှ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ခ်ျျက်က့််�စောတးင်�်ချံပို့ါ၊ အချန်း်�စော�ှ�
�ှ့FLIP CHARTစောပို့်တွင် ်ချျစော��ပို့ါ။ သ့��မြ�င်် ်တစီပ်ို့�ခံျျင်�်စီီအတွက် ်FLIP CHARTတစီ�်ွက်စ်ောပို့်တွင် ်
အ�ွ��သး�အး�လ��ံ၏ စီ�စောပို့ါင်�်ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး��ှ့စောန်းများည်မ်ြ�စီသ်ည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ် သူတ့��၏ ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်� များှစောဝ�က်သည်မ်ြ�စီ၍် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျ
သူက် များည်သ်ည်််���ံမြ�တခ်ျျက် ်သ့��များဟု�တ ်အများှး�မြပို့င်�်င်ခ်ျျက််များှ များစောပို့��န်းလ့်�အပို့သ်ည်။် ဥပို့များး 
- လ့င်အ်လ�ပို့သ်များး�များျး�၏ ရှု�ပို့ပ်ို့�တံွင် ်အက်ယ၍် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် “သူတ့��က်ေီအလ�ပို့က့််�
စောင်ွစော�က်�အတွက် ်�ည်�်ွယခ်ျျက်�်ှ့�ှ့ လ�ပို့်စောန်းတး”၊ “သူတ့��က်ေီအလ�ပို့က့််�စောပို့ျးစ်ောန်းတး” စီသမြ�င်် ်
စောမြပို့းလးပို့ါက် သင်တ်န်း်�န်းည်�်မြပို့သည် ် ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်� FLIPCHART စောပို့်တွင်သ်းချျစော��
ပြီးပို့ီ� သူ၏ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်က့််� များစောပို့��ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အစောန်းမြ�င်် ်“များှး�စောသးအစောမြ�” ဟုူစောသး
ချစံီး�ချျက် ်များစောပို့်�န်း ်အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်။်

ရှု�ပို့်ပို့�ံ ၃ ချ�လ��ံအး�ေီန်းည်�်လများ�်မြ�င်် ်စော�းင်�်ွက်ပ်ြီးပို့ီ�စီီ� ပို့ါက်လုပို့�်ှး�များု၏ ေ�တ့ယအ�င်််က့်�စီတင််
�များည် ်မြ�စီသ်ည်။်

၁၆၃



Sex WoRkeRS

DRUG TRaFFICkeR

၁၆၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၁.၂ ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ��ခြားခိုင့်��Gallery (အ�ိုင့်�� ၂) (�ိန်စ်� ၃၀)

ဤအ�င်််က့်�များစီတင်မ်ျားီပို့ထများလုပို့�်ှး�များုက် FLIP CHART များျး�အး�လ��ံက့်�က့်��က်း�နှ့�င်�်န်း်
အတွက် ်န်းံ�တံွင််က်ပို့ထ်း�ပို့ါ။

�လ့�က်တ်စီ်ချ�ချျင်�်စီီက့်�ထပို့မ်ျားမံြပို့သပြီးပို့ီ�ရှု�ပို့ပ်ို့�တံစီခ်ျ�စီီနှှင်််�က်စ်ီပို့စ်ောသးပို့�မံြပို့င်က့််��တမ်ြပို့ပို့ါ။ ပို့�မံြပို့င််
တစီခ်ျ�စီီအး��တ်မြပို့ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင် ် အ�ွ��၏ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ျားုများမြပို့ုလ�ပို့မ်ျားီ၊ သင်တ်န်း်�သး�များျး�
အး�အချျန့်း် ၅-၇ များ့န်းစီ်စောပို့�၍ အသစီတ်�န်း် မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့လ့်�သည်် ် စောများ�ချွန်း်�များျး�အတွက် ်
စီဉ်�်စီး�ချ့�င်�်ပို့ါ။

�လူိုကု� - အသူစ်�တွ�န်� ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ��လူိုသူည်း�် မော်��ခိုွန်����်�နှှင့််� ရိုးု���ု���်�
• ဓိါတ်ပို့�ထံ�တွင် ် ပို့ါ�ှ့စောသးသူသည် ် ဓိါတပ်ို့�ထံ�တွင် ် များည်သ့်��ချံစီး�စောန်း�သည်ဟ်ု�သင်ထ်င််

သလ�။ �းစော�က်းင််လ်�။

FoRCeD LaBoR 

How do you think the individual feels in this photograph? And why?

၁၆၅



သူများသည် ် (အများည်ထ်ည်််ပို့ါ) မြ�စီသ်ည်။် သူများသည် ် ၁၉ နှှစီ�်ှ့ပြီးပို့ီ�၊ (နှ့�င်င််/ံစောေသထည်််ပို့ါ) ၏ 
စောက်ျ�လက်မ်ျားှ �းသးတ�း�က့်�င်�်ရှုုင်�်သည်် ်များ့�များျး�များှ စောများွ��ွး�လးသူမြ�စီသ်ည်။် သူများ ၁၈ နှှစီ်
အ�ွယတ်�န်း�်က်ပြီးများ့ု�များှ စောနှွ�းသီ�းသးစီက်း�စောက်ျးင်�်တစီခ်ျ�တွင် ်အဂ္ဂဂလ့ပို့စ်ီးသင်ခ်ျွင်််�ချ�သ်ည်။် 
သူများ၏ များ့သး�စီ�က်ပို့ံပ်ို့့��စောပို့�ပြီးပို့ီ�သူများလည်�်အလွန်းစ်ောပို့ျး�့်င်ခ်ျ�်သည်။် သူများစော�းက်သ်ွး�စောသးအချါ
တွင် ်�းသးစီက်း�စောက်ျးင်�်သည် ်လ့များလ်ည်စ်ောသး စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�် တစီ်ချ�မြ�စီစ်ော�က်းင်�်သ့
လး�သည်။် အဂ္ဂဂလ့ပို့စ်ီးစောလလ်း�များည်််အစီး� သူများအး�စောယးက်ျ်း�များျး�နှှင််် လ့င်�်က်�်�ံန်း် 
နှှင််် လူက်�န်းက််ူ�များုအတွက် ် စောင်ွစောပို့��န်း ် အတင်�်စောစီချ့�င်�်ချ��်က်သည်။် သူများသည် ် လူက်�န်းက််ူ�သူ၏ 
အန်းီ�က်ပို့စ်ောစီးင်််�က်ည််မ်ြချင်�်က့်�ချခံျ�်�ပြီးပို့ီ�အ့များန်ှှင်််အချျန့်းတ့်�စောလ�စီက်း�စောမြပို့း�န်း ်��န်း�်စောချ်ချွင််သ်းချွင်််
မြပို့ုချ�သ်ည်။်

�လူိုကု�တွစ်�ခိုုစ်ီအတွွကု� �ု�ခြား�င့်���်�

�လူိုကု� ၁ - လူိင့်�အလူု��သူ�

Sex workers
(photo) 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

လ့င်လ်�ပို့သ်း�များျး�နှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�က်ျး�/များစော���းရှုုစောထးင်််များှ စီဉ်�်စီး��းတွင် ် များ့များ့က့်�ယတ့်�င် ်
‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ �့�သည််် အချျက်က့််�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်းလ့်�အပို့ပ်ြီးပို့ီ�ဤသင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�၏မြပို့င််
ပို့ စော�းက်စ်ောန်းသည်််အတွက် ် ၎င်�်က့်�လ့�အပို့သ်ည််် အတ့�င််�အတးအထ့စောလလ်း�န်းခ်ျက်ခ်ျ�များည််
မြ�စီစ်ောသး်လည်�် ဤ ‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ နှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�များ့တ�်က်စ်ောပို့��န်း ် လ့�အပို့်ပို့ါသည်။် လ့င််
လ�ပို့သ်း�အး�လ��ံသည် ်လူက်�န်း်က်ူ�ချ�ံသူများျး� များဟု�တ�်�အချျ ့ု�သည် ်က့်�ယတ့်�င် ် ‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ 

၁၆၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အ�လ�ပို့က့််�င်စ်ောန်း�က်သူများျး�မြ�စီ�်က်သည်။် သ့��စောသး်လည်�်ထ့� ‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ ၏ သစော�းသ�း
ဝက့်�စောသချျးစီဉ််�စီး��က်ည််�်န်း် လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။် စော�ွ�ချျယမ်ျားု�့��းတွင် ် လ့င်လ်�ပို့်သး�တစီဦ်း�
သည် ် လူက်�န်း်က်ူ�သူက်အတင်�်အက်ျပို့ ် ချ့�င်�်စောစီ၍လ့င်အ်လ�ပို့လ်�ပို့်စောန်းမြချင်�် များဟု�တစ်ောသး်လည််�
ပို့ည်းစော��နှှင်် ် စီး�ဝတစ်ောန်းစော��အချွင်််အလများ်�များျး�က်�သ့်��စောသး�ဝစောန်းထ့�င်မ်ျားုအး� က်ျပို့တ်ည်�်
စောစီစောသးအမြချး�များမြများင်သ်းသည်် ်လူများုစီီ�ပို့ွး�စော��က့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�စော�က်းင်် ်အမြချး�စော�ွ�ချျယစ်ီ�း လများ�် 
န်းည်�်ပို့ါ�သည်လ်ည်�်�ှ့နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

၎င်�်သည် ် စောလလ်း�န်း ် ချက်ခ်ျ�ရှုုပို့စ်ောထွ�သည်် ် န်းယပ်ို့ယတ်စီ်ချ�မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��
ဝင်တ့်��အစောန်းမြ�င်် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်�အက်ျပို့က့််�င်ခ်ျ�ံသည်ဟ်ု�ယူ�ပြီးပို့ီ�ချွန်းအ်း�များ�စ်ောစီမြချင်�်
များှ စော�ှးင်�်ှး��ပို့ါများည်။် သ့��စောသး်လည်�် ‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ မြ�စီစ်ောစီက်းများူထ့�စော�ွ�ချျယမ်ျားုသည် ် အမြချး�
က်ျပို့တ်ည်�်များုများျး�စော�က်းင်် ်များမြ�စီမ်ျားစောန်း စော�ွ�ချျယ�်မြချင်�် / ထ့�သ့��စော�ွ�ချျယ�်န်း် များလ့�မြချင်�်လည်�်�ှ့နှ့�င််
ပို့ါသည်။်

က်စောလ�သူင်ယတ့်�� ပို့ါဝင််ပို့တသ်က်စ်ောန်းပို့ါက်လ့င်လ်�ပို့်သး�က်စောလ�သည် ် များ့များ့�နှဒအစောလျးက် ်
စော�ွ�ချျယမ်ြချင်�် မြ�စီစ်ော�က်းင်�် ထ�တ်စော�းစ်ောမြပို့း�က်း�စောစီက်းမူျား ‘စော�ွ�ချျယမ်ျားု’ နှှင််် ပို့တသ်က်သ်ည််် 
စောများ�ချွန်း်�များှန်းသ်များှက့်�ချျန်း်လှပို့ခ်ျ�်�န်း် လ့�အပို့်ပို့ါသည်။် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ် ထ့�
အစောမြချအစောန်းအး�လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းနှှ့ပို့စ်ီက်မ်ျားုဟု� သတမ်ျားှတ်�ပို့ါများည်။်

ဤလုပို့�်ှး�များုနှှင်် ် သင်ရ်ှု့��ညွှှန်း�်တများ်�အ�လ့င်လ်�ပို့်သး�များျး�နှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�လူက်�န်းက််ူ�များု
ရှုုစောထးင််မ်ျားှသး စောလလ်းသွး�ပို့ါများည်။်

�လူိုကု� ၂ - �ူ�ယ်စ်�မော်��မော်�ှ်င့်�ခိုိုကုူ�ခြားခိုင့်��

Drug trafficker
(photo) 

၁၆၇



သူများသည် ်(အများည်ထ်ည််ပ်ို့ါ) မြ�စီသ်ည်။် သူများတွင် ်က်စောလ� ၃ စောယးက်�်ှ့ပြီးပို့ီ�ချင်ပ်ို့ွန်း�်မြ�စီသ်ူက်သူများ
အး�ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း၊ စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောစီးက််း�စောန်းသည်။် သူသည် ်များူ�ယစီ်
စော��သ��ံစီွ�သူတစီဦ်း�မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�သူများအး�များူ�ယစီစ်ော��သယစ်ော�းင်�်န်း် အတင်�်ချ့�င််�စောစီသည်။် သူများ
အး�ချ့�င်�်စောစီသည််အ်တ့�င််�များလ�ပို့ပ်ို့ါက်အ�က်များ�်�က်�်က်�်မံျားည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် က်စောလ�များျး�
က့်�န်းးက်ျင် ်စောအးင် ်လ�ပို့မ်ျားည်ဟ်ု�ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်သ်ည်။် လွန်းခ်ျ�်စောသးနှှစီမ်ျားျး�အတွင်�်သူများ၏များ့သး�စီ�
နှှင််် သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ်ပို့့�ပို့့�၍စောဝ�က်ွးလးချ�သ်ည်။်

Forced labor
(photo) 

�လူိုကု� ၃ - အလူု��သူ�်�အခြား�စ်� အဓိ�မခိုိုင့်��မော်စ်ခြားခိုင့်��

သူသည် ် (အများည်ထ်ည်််ပို့ါ) မြ�စီသ်ည်။် သူသည် ် များ�က်းစောသ�များီက်စော�လှများ�်များ့��မြချင်�်ချံ�သည်် ်
စောက်ျ�လက်စ်ောတး�ွးတစီခ်ျ�များှ မြ�စီသ်ည်။် စော�များလှများ�်များီက် (အများည်ထ်ည်််ပို့ါ) နှှင််် သူ်များ့သး�စီ�
သည် ် �င်�်��များွ�စောတများုများျဉ်�်စောအးက်တ်ွင် ် စောန်းထ့�င်ခ်ျ�်�က်ပြီးပို့ီ� လယသ်များး�တစီဦ်း�အမြ�စီ ် လ�ပို့်က့်�င််
ချ�သ်ည်။် စော�လှများ�်များ့��များုစော�က်းင််် သူ၏ယးစောတးင်ယ ် ပို့ျက်စ်ီီ�သွး�ပြီးပို့ီ�၊ သူ်ဇူးန်းီ�နှှင််် အင်ယ�်��ံ
က်စောလ�လည်�် ���ံပို့ါ�သွး�ချ�သ်ည်။် သူသည် ် အသက် ် ၁၂ နှှစီစ်ောအးက် ် က်စောလ� ၄ စောယးက််
နှှင််် က်ျန်းခ်ျ�ပ်ြီးပို့ီ�များ့ချင်အ့်�ကြီးက်ီ�က့်� လည်�်စောထးက်ပ်ို့ံ်စောန်း�သည်။် သူ်�ွးတွင် ်အလ�ပို့မ်ျား�ှ့ပို့ါ၊ သ့��မြ�စီ၍် 
သူသည် ်င်ါ��များ�်စောလှမြ�င််လ့်�က်ပ်ို့ါ၍ အ့များ်က့်�စောင်ွပို့့��နှ့�င်မ်ျားည််် အချွင်််အစော��က့်��ယူချ�သ်ည်။် စောလှစောပို့်
စော�းက်သ်ည်န်ှှင််် သူ်အ�့��အလွန်း်ည်စီပ်ို့တ်စောသးစောန်းထ့�င်စ်ီ�းစောပို့�၍ စောန်း်စီဉ်် ၁၈ န်းး�ီအလ�ပို့လ်�ပို့်
�န်း် အဓိများမချ့�င်�်စောစီချ�သ်ည်။် သူသည် ်ပို့�မံျားှန်း် အ�က်များ�်�က်န်ှှ့ပို့စ်ီက်ခ်ျ�ံပြီးပို့ီ�၊ လ�ပို့ခ်ျလစီးများ�ပို့ါ။

၁၆၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ရှု�ပို့်ပို့�မံြပို့ထး�သူများျး�က့်�တတန်ှ့�င်သ်များှစီးန်းး�က်�န်း ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�တ့�က်တ်ွန်း�်�န်း ်
အစော��ကြီးက်ီ�သည်။် စောအးက်ပ်ို့ါ စောများ�ချွန်း်�တ့��က့်�စောမြ��့�ပို့ါ-

• လူ်အ�ွ��အစီည်�်၏ စောက်းင်�်များွန်းစ်ောသးပို့�စံီမံျားျး�မြ�င််မ်ျားစောန်းထ့�င်သ်မြ�င်် ် သူတ့��ချစံီး�ချျက် ်
�ယလ့်��ှ့တယလ့်�� သင်ထ်င်သ်လ� (စီတင်ခ်ျျန့်းတ်ွင်မ်ြပို့ုလ�ပို့ခ်ျ�်စောသးစောယးက်ျ်း�/များ့န်း�်များ
တစီဦ်း��့�တး�းအဓိ့ပို့ာါယလ်��့�သည််် ပို့့�စီတးများျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ပ်ို့ါ)။

• အက်ယ၍် အ�ေီစောန်း�းများှးသင်သ်း�့�လှင် ်�ယလ့်�ချံစီး��များလ�။ �ယလ့်�ချံစီး�များုများျ ့ု�လ�။
• သူတ့��လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ်က်ျး�/များစော���း�့�တး�ယလ့်�ရှုုမြများင်သ်လ�အစောပို့် အစောမြချချ၍ံ 

သူတ့���ဝအစောမြချအစောန်းက့်�သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ က့်�ယခ်ျျင်�်စီးများုသည်် ်ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�
က့်� �ယူ�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။်

လူု���ှ်��ု - ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ/ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်သစော�းတ�း�နှှင််မ်ျား့တ်
�က်စ်ောပို့��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၃၀

၁.၃ မော်�ွ�မော်နှွ�ခို�ကု� (၁၅�ိန်စ်�)
�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ

• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်�့�တး�းအဓိ့ပို့ာါယလ်�။
• အ�ေါ�းစော�က်းင်် ်အစော��ကြီးက်ီ�သလ�။

သင်တ်န်း်�သး�များျး��လ့�က်က့််�မြပို့ပြီးပို့ီ� ၅ များ့န်းစီ�်က်းအ�ပို့စ်ီ�များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီမြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ျားုများ
မြပို့ုလ�ပို့မ်ျားီ အစော�းတ်စီဦ်း�နှှင််် ၅ များ့န်းစီခ်ျန်း်် စော�ွ�စောနှွ��န်း ်စောမြပို့းပို့ါ။

Discuss

• What do we mean by a Survivor/ Victim Centered Approach, and

• Why is it important? 
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၁.၄ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၅�ိန်စ်�)
�လူိုကု� - ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ/ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း�� (x2)
န်းစီ်န်းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့ ်န်းည်�်၏ အဓိ့ပို့ာါယန်ှှင််် စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ို့ါ။

"န်းစီ်န်းးသူ၏လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် စီ့တ်ပို့ူပို့န်း်များုများျး�က့်�စီန်းစီတ်က်ျဗဟု့�မြပို့ု၍ ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက််များစောပို့�
မြချင်�်မြ�င်် ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တန်ှှင််် ထ့ချ့�က််ချစံီး�များုအစောပို့် န်းး�လည်စ်ောသးဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့��န်း။်
န်းစီ်န်းးသူအး�အကြံက်စံောပို့�မြချင်�်၊ ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး�၊ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�အး� တ�း�စီီ�င််
စော�� လ�ပို့င််န်း�်စီဉ်တ်ွင် ်ပို့ါဝင််�န်း် အး�စောပို့�မြချင်�်၊ များ့များ့တ့��က့်�လူက်�န်းက််ူ�သူများျး� တ�း�စီီ�င်ခ်ျ�ံသည််
က့်�မြများင်ခ်ျွင်််��န်း ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်�ပို့ါဝင်ခ်ျွင်််စောပို့�မြချင်�်တ့��မြ�င်် ် န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့မ်ြချင်�်
သည် ်န်းစီ်န်းးသူ၏ စီ့တ်ေဏာ�်းက့်�အန်းည်�်���ံမြ�စီစ်ောစီသည်။်"

Survivor/Victim-Centred Approach (x2)

“The systematic focus on the needs and concerns of a victim to ensure the

compassionate and sensitive delivery of services in a nonjudgmental

manner.

A victim-centred approach seeks to minimize retraumatization associated

with the criminal justice process by providing the support of victim advocates

and service providers, empowering survivors as engaged participants in the

process, and providing survivors an opportunity to play a role in seeing their

traffickers brought to justice.”

�လူိုကု� - န်စ်�န််သူူဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��ကုိုမော်လူက်ု�င့်�်ခြားခိုင့်��၏ တွန်��ို�
• မြပို့ုစီ�စောစီးင််စ်ော�ှးက်�်န်း် ဝတ�ူး�
• န်းစီန််းးသူများျး� သင်််စောတး်၍ အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်စ်ောသးစောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ျားုနှှင််် ပို့ံ်ပို့့��များုတ့����ှ့�န်း ်

ပို့ံ်ပို့့��မြချင်�်
• လူက်�န်း်က်ူ�သူများျး�နှှင်် ် �းဇူးဝတ်များုမြပို့ုလ�ပို့စ်ောသးအမြချး�စောသးက်ျ��လွန်းသ်ူများျး�က့်�

တ�း�စီွ��့��န်းအ်တွက် ်စီ�စံီများ်�စီစီစ်ော��မြချင်�်တွင် ်န်းစီ်န်းးသူများျး�ပို့့�များ့�ပို့ါဝင်�်န်း်

ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ��်�သူည်း� အမော်ထိ်ကု�အ��် ��ှိသူည်း�၊ လူု��င့်န်��စ်ဉ်း�တွွင့်� �ါဝင့်��သူည်း�ဟာုခို�စ််��
�ါကု မော်အ်င့်�ခြား�င့်�စ်ွ်ခြား�စ်��ုစ်ွ��ိုနှိုင့်��န်� အ်ရိုးု�စ်ိုကု� အကုူအည်းီမော်��နှိုင့်�မော်ခြားခို�ို�ို��်�ခြား�်��ါသူည်း�။
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Value of Practicing a Victim-centered Approach

• Duty of care responsibility

• Supports victims receiving care and support that is appropriate and 

effective

• Enables/ encourages victims to engage more with an investigation into 

prosecuting Human Traffickers and other perpetrators of criminal activity

IF VICTIMS FEEL SUPPORTED AND PART OF THE PROCESS THEY ARE 

MORE LIKELY TO STAY ENGAGED TO SUPPORT SUCCESSFUL 

PROSECUTIONS!

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

စောန်းးက်�်��ံအချျက် ်အစောန်းမြ�င််် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ ဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့လ်�ပို့်စော�းင်မ်ြချင်�်သည် ်က်ျင််ဝ်တ်
ပို့့�င်�်အ�ဝတ�ူး�တစီခ်ျ�သးများက်��စီီစီဉ်က််ျ��လွန်းသ်ည််် လူက်�န်းက််ူ�များုများျး�က့်�စောအးင်မ်ြများင်စ်ီွး 
မြပို့စီမ်ျားုစီွ��့�နှ့�င််�န်း် စောထးက်ပ်ို့ံ်နှ့�င်သ်ည်ဟ်ုူစောသးအချျက်က့််�အစောလ�စောပို့��ှင်�်မြပို့�န်းမ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။်

�လူိုကု� - ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ��်�/န်စ်�န််သူူ��်�အ���ိ�အစ််� ၃ ���ိ�1

• ��စီချန်း်�တွင် ်လ��ံဝပို့ူ�စောပို့ါင်�်များုများ�ှ့သည်် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူ
• အချျက်အ်လက်စ်ောပို့�သည် ် သ့��စောသး် သက်စ်ောသသ့��များဟု�တ် ထွက်�့်�ချျက််များစောပို့�စောသး 

က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူ
• သူတ့��အး�လူက်�န်းက််ူ�သူ အစော�က်းင်�်ထွက်�့်�ချျက််စောပို့��န်း ် �နှဒ�ှ့စောသးအမြပို့ည််အ်ဝ

ပို့ူ�စောပို့ါင်�်သည်် ်န်းစီ်န်းးသူ

(များူ�င်�် -www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20
a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf)

1   https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-
Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf
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�လူိုကု� - ထိွကု��ို�န်� အတွ်�အ�ီ���်�
• အက်ျ ့ု��က်က့််�စော�က်းက်�်ွံ�မြချင်�်
• စီ့တေ်ဏာ�်းသ့��များဟု�တ ်စီ့တ်က်ျန်း�်များးစော��
• များ့များ့တ့��သည် ် လူက်�န်းက််ူ�များုစော�က်းင်် ် န်းစီန််းးသူများျး�ဟု� က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်�ယတ့်�င် ် များ

ယ��ံက်ည်မ်ြချင်�်/ များ့များ့တ့��အချွင််အ်စော��အစော�က်းင်�်န်းး�များလည်မ်ြချင်�်
• လူက်�န်းက််ူ�သည််အ်စောမြချအစောန်းမြပို့င်ပ်ို့အစော�က်းင်�်များသ့မြများင်မ်ြချင်�်ဥပို့များး - အလ�ပို့အ်က့်�င်�်

နှ့�င်မ်ျားုစီသမြ�င်််
• �းသးစီက်း�အချက်အ်ချ�များျး�

Three Types of Survivors/ Victims 

• The survivor/ victim that will not 

cooperate with police at all

• The survivor/ victim that will provide 

intelligence but not give evidence or 

testimony

• The fully co-operative victim who wishes 

to testify against their trafficker 

(Source: www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-
Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf.)

Barriers to Testify

Fear of consequence

Trauma or mental health

Survivors belief that they are 
not victims of TiP/ Lack of 

literacy around rights

Lack of options outside of the 
TiP situation e.g. employability 

etc.

Language barriers 
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�လူိုကု� - န်စ်�န််သူူ��်�အ်�အမော်�ါင့်���ါ��်�အခြား�စ်�
န်းစီန််းးသူများျး�အး�စီ�စံီများ�်စီစီစ်ော��စော��လ�ပို့င််န်း�်စီဉ်၏် အစောပို့ါင်�်ပို့ါများျး�အမြ�စီ ်အး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�်
သင်််ပြီးပို့ီ�၊ စောအးက်ပ်ို့ါအတ့�င််�ချံစီး��စောစီ�န်း ်လ့�အပို့သ်ည်-်

• သူတ့��၏ အချွင််အ်စော��များျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့မြချင်�်
• စော��က်င်�်များုနှှင်် ်လ�ံခြုံချုံစီ့တခ်ျျ�များု
• သူတ့��၏ စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွးစောန်းထ့�င်မ်ျားုအး�ဂ္ဂရှု�စီ့�က်ခ်ျ�ံမြချင်�်
• တန်း�့်��ထး�မြချင်�်၊ �က်း�န်းးမြချင်�်နှှင််် စောလ�စီး�မြချင်�်
• ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ�များုနှှင်် ်ယ��ံက်ည်ခ်ျ�ံမြချင်�်
• စောက်းင်�်များွန်း်စောသးအန်းးဂ္ဂတအ်တွက် ်မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျများျး�စီွး�ှ့မြချင်�်
• သူတ့��သည် ် များှန်း်က်န်းစ်ောသးအ�းမြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းပြီးပို့ီ�၊ ယင်�်သ့��လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် သူတ့��အး�

အမြပို့ည််အ်ဝ ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�မြချင်�်

Victims as Partners
Victims should be empowered as partners of the investigation process and 

need to feel:

• Aware of their rights

• Safe and secure

• That their wellbeing is being 

taken care of

• Valued, heard and respected

• A sense of trust and being 

trusted

• That there are options for a 

positive future

• That they are doing the ‘right’ 

thing and that they are fully 

supported to do so

�လူိုကု� - န်စ်�န််သူူဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��တွစ်�ခိုုကုိုမော်လူက်ု�င့်�်�န်� ဥ�မော်ဒုစ်ို��ို�မော်��အ�်�ှိ��်�
အတွွကု� လူကု��ှိအခိုကု�အခို���်�

• အချျန့်း်နှှင််် အလ�ပို့မ်ျားျး�သည််် �့အး�များျး�
• စီည်�်များျဉ််�အတ့�င််�အ�င်််�င််် လ�ပို့်စော�းင်�်မြချင်�်
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��စော�းင်�်ွက်�်န်း် အစီဉ််အ�က်က််ျင််သ်��ံသည်် ် န်းည်�်လများ�်တစီ်ချ�၏ 

အမြများင်မ်ျားျး� နှှင််ယ်��ံက်ည်မ်ျားုများျး�
• ဗဟု�သ�တ/ က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုများျး�နှှင်် ်သ့မြများင်မ်ျားုများျး�များ�ှ့များု
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Understanding the individual

The barriers present, for law enforcement officers to 

practice a victim-centered approach
• Time and workload pressures

• Protocol

• Attitudes and beliefs of a traditional 

approach to law enforcement

• Lack of knowledge/ skills and 

awareness 

�လူိုကု� - လူူတွစ်�ဦး�ခို�င့်��စ်ီကုိုန််�လူည်း�ခြားခိုင့်��
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Understanding ourselves as ‘the individual, who sees 

another ‘individual’. 

All of us have l belief systems formed by many influences, we often do not 

question these, but they shape the lens through which we judge ourselves 

and others:

• Gender norms

• Culture (and sub culture)

• Religion

• Media

• Education

• Personal experience

• Professional experience and the cultures and codes of our profession

သူင့်�တွန်���ို�ခို��ုအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

�လ့�က်အ်း�မြပို့သပြီးပို့ီ�၊က်ျန်းသ်ည်််စောန်း်များျး�တွင်က််ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ု ချျဉ််�က်ပို့်
န်းည်�်အး�စောလက််ျင်််�န်းန််းည်�်လများ�်များျး�က့်�စော�းထ်�တမ်ျားည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ အ�ေါ�းက့်�
�့�လ့�သလ�ဤ�လ့�က်က့််�မြပို့၍စောများ�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စီးသင်ခ်ျျန့်းအ်း�ပို့့တ်သ့များ�်ပို့ါ။

အ�ေါများှးအဓိ့ပို့ာါယ ်၂ များျ ့ု��ှ့သည် ်- က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူနှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့ ၂ 
များျ ့ု�စီလ��ံက့်��ည်ည်ွှှန်း်�သည်။် အက်ျ�့�ထ့စော�းက်စ်ောသးက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ု
ချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်မြ�စီ�်န်း် လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီက့်�န်းး�လည်မ်ြချင်�်အး�အစီပို့ျ ့ု�လ�ပို့စ်ော�းင်�်များည်။် ဥပို့စောေ
စီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ် လူတစီဦ်း�ချျင်�် အး� ၎င်�်တ့��များည်သ့်��ရှုုမြများင်စ်ော�က်းင်�်က့်�က့်�ယတ့်�င််
န်းး�လည်�်န်း် လ့�အပို့သ်ည်။် အမြချး�သူတစီဦ်း� အး� န်းး�လည်�်န်း်အတွက် ်သူတစီပ်ို့ါ�အး��က်ည်််
ပြီးပို့ီ� ယူ�ချျက်မ်ျားျး�မြပို့ုလ�ပို့မ်ျားည် ်မြ�စီသ်ည််် ပို့ထများ��ံ�န်းး�လည်�်န်းလ့်�အပို့သ်ည်။်

�လူိုကု� - �ိ�ိကုိုယ်�ကုိုအခြားခို်�သူူတွစ်�ဦး�အခြား�စ်� ကုွနှ�ု��တွို�ကုိုယ်�တွိုင့်�န််�လူည်း��န်� ကြိုကုိ��စ််�ခြားခိုင့်��
က်ွနှ�်ပို့်တ့��အး�လ�ံ�တွင်�်သဇူးးလှများ�်များ့��များုများျး�စီွးက်ပို့�စံော�းသ်ည််် ယ��ံက်ည်မ်ျားုစီန်းစီမ်ျားျး��ှ့သည်။် �သ
ဇူးးလှများ်�များ့��များု တ့��က် က်ွနှ�်ပို့်တ့��အး�ပို့�စံော�းထ်း�သည် ်ရှုုစောထးင််မ်ျားျး�များှ များ့များ့တ့��က့်�ယတ့်�င်န်ှှင််် အမြချး�
သူများျး�က့်�များှး�/များှန်း ်���ံမြ�တ�်က်သည်။်

• က်ျး�/များစော���းစီနံှုန်း်�များျး�
• ယဉ်စ်ောက်ျ�များု (နှှင်် ်ယဉ်စ်ောက်ျ�များုချွ�)
• �းသးစော��
• များီေီယး
• ပို့ည်းစော��
• က့်�ယစ်ော��အစောတွ�အကြံက်ုံ
• က်ွနှ�်ပို့်တ့��၏ ပို့ည်း�ပို့အ်စောတွ�အကြံက်ုံနှှင််် ပို့ည်း�ပို့�့်�င်�်းယဉ်စ်ောက်ျ�များုများျး�နှှင်် ်

စီည်�်က်များ�်များျး�

၁၇၅



သူင့်�ကြကု်��ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

က်ွ�မြပို့း�မြချး�န်းး�သည်် ် �သဇူးးလှများ�်များ့��များုတ့��က်ပို့�စံော�းထ်း�သည်် ် က့်�ယပ်ို့့�င်ယ်��ံက်ည်မ်ျားုစီန်းစီမ်ျားျး� 
အစော�က်းင်�်က့်�သင်တ်န်း�်သး�များျး�အး�စောမြပို့းပို့ါ။

လူသး�တ့�င်�်သည် ် အမြချး�သူများျး�အစောပို့် ယူ�ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�မြပို့ု�က်သည်် ်
လူများုစော��အစောမြချအစောန်းများျး��ှ့သည်။် �းဇူးဝတ်များုစောမြများးက်စ်ောသးလ�ပို့�်ပို့က့််�လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် 
အက်ျပို့က့််�င်မ်ြချင်�်ချ�ံ သည််် လူက်�န်း်က်ူ�များုများှ န်းစီန််းးသူများျး�နှှင််် အမြချး�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ူများျး�
သည် ် များများှတစောသး ပို့�စံီသံတ်များှတခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် လူများုစော��လက်ခဏားများျး�တွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ
အမြ�စီ ်များ�က်းချဏာ က်ျစော�းက်န်ှ့�င်သ်ည်။် ဥပို့များး - တ�း�များဝင် ်စောတးင်�်�များ�်စီး�စောသးက်သ်ူတစီ်
ဦး�အး�စောအးက်က််ျ၍ စီည်�်မြပို့င်ထ်ွက်သ်ူသ့��များဟု�တ ် လူ်အ�ွ��အစီည်�် များှထွက်သ်ွး�သူဟု�တ�ံ့ပို့်
က်ပို့�်က်သည်။် အများျ ့ု�သများီ� လ့င်လ်�ပို့်သး�တစီဦ်း�အး�ည်စီပ်ို့တသ်ည်ဟ်ု�ရှုုမြများင်ခ်ျ�ံသည်။် သင်််
အစောပို့် ထ့�က်�သ့်�� တ�ံ့ပို့တ်ပို့ ်သ့��များဟု�တ ်ထင်မ်ြများင်မ်ြချင်�်သည် ်များ့များ့ အစော�က်းင်�်ချံစီး��များု၊ အမြချး�
သူများျး�အစောပို့် များ့များ့၏ယ��ံက်ည်မ်ျားုနှှင််် အက်ူအည်ီ�ှးစော�ွသည်် ်န်းည်�်လများ�်တ့��တွင် ်စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း
ထ့ချ့�က်စ်ောစီသည်။် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည်လ်ည်�် လူသး�များျး�မြ�စီသ်မြ�င်် ် က်ွနှ�်ပို့တ့်�� 
လူ်အ�ွ��အစီည်�်အတွင််��ှ့အမြချး�လူများျး� က်�သ့်��ပို့င် ်ချနံှ့�င်�်ည်မ်ျား�ှ့စောသး လူများုစော��အစောမြချအစောန်း�ှ့�က်
သည်။် န်းစီန််းးသူသည်လ်ည်�်ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်၏် ပို့�စံော�းသ်တမ်ျားှတ်မြချင်�်ချံ�သူ တစီဦ်း�မြ�စီစ်ော�က်းင်�် 
က့်� ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�အစောန်းမြ�င်် ် သတ့မြပို့ုများ့�န်း ် အစော��ကြီးက်ီ�သမြ�င်် ် သူတစီပ်ို့ါ�အစောပို့် 
၎င်�်တ့��မြပို့ုလ�ပို့သ်ည််် ထင်မ်ြများင်ခ်ျျက် ်နှှင််် ယူ�ချျက်မ်ျားျး�က့်� က့်�ယတ့်�င်သ့်မြများင်�်န်း် အစော��ကြီးက်ီ�သည်။်

လူက်�န်းက််ူ�များုများှ က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူများျး�နှှင်် ် အမြချး�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ူများျး�သည် ် ဥပို့စောေ
များျး� (ဥပို့များး - တ�း�များဝင် ် န်းယစ်ီပို့ ် မြ�တစ်ောက်ျးမ်ြချင်�်၊ များူ�ယစီစ်ော��များျး�သယစ်ော�းင်မ်ြချင်�်၊ 
မြပို့ည်တ်န်း်�းလ�ပို့မ်ြချင်�်၊ စောတးင််��များ�်စီး�စောသးက်မ်ြချင်�်၊ ချ့��မြချင်�်စီသမြ�င််)် က့်�ချျ ့ု�စော�းက််
�န်း် များ�က်းချဏာအက်ျပို့က့််�င်ခ်ျ�ံမြချင်�်သ့��များဟု�တ ် စော�ွ�ချျယစ်ီ�းများ�ှ့မြချင်�်တ့�� ကြံက်ုံစောတွ��သည်။် 
�့�လ့�သည််များှးသူတ့��အး�န်းစီ်န်းးသူအမြ�စီ်များမြများင်�်� �းဇူးဝတသ်း� အမြ�စီသ်းယူ�မြချင်�်ချံ�က်�
သည်။် �လေမ်ျားျး�အစောန်းမြ�င်််

• များများှတစောသးအမြပို့စီစ်ောပို့�မြချင်�်
• န်းစီန််းးသူနှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��ဝန်းထ်များ�်များျး��က်း�တွင် ် ယ��ံက်ည်မ်ျားုပြီးပို့့ုက်ွ�မြချင်�်စော�က်းင်် ်

က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ၏ အက်ူအည်ီ�ှးများု လည််�များ�နှ့�င်စ်ောပို့။ ထ့��စော�က်းင်် ် သူတ့��တွင် ် ထ့ချ့�က််
န်းစီန််းးများုပို့့�များျး�လးသည်။်

• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ၏ အက်ူအည်ီ�ှးများုလည်�်များ�နှ့�င်မ်ြချင်�်စော�က်းင်် ် လူက်�န်းက််ူ�များုအး�
သက််စောသများ�မ်ြ�စီစ်ောစီသည်။်

လူတစီဦ်း�ချျင်�်က့်�အသ့အများှတမ်ြပို့ုမြချင်�်သည် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်က့်�တ့��တက််
�န်း် နှှင််် အစောက်းင်အ်ထည် ်စော�း�်န်း် ပို့ထများ���ံနှှင််် အစော��ပို့ါ���ံအချျက််မြ�စီသ်ည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၂ 
စ်ိတွ��ိစ်ီ��ု၊ စ်ိတွ�ဒုဏ်��်နှှင့်�် 
ခြား�န်�လူည်း�ထိူမော်ထိ်င့်�နှိုင့်�စ်ွ���
တွို�ကုိုသူတွိခြား��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စီ့တေ်ဏာ�်း�စောန်းစောသးက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုန်းည်�်လများ�်အး�
လက်စ်ောတွ�က်ျင််သ်��ံမြချင်�်က့်�သ့န်းး�လည်မ်ျားုတ့��မြများိင််�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း် ပြီးပို့ီ����ံချျန့်း်တွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့န်ှ့�င်လ့်များ််များည် ်-

• စီ့တ�့်စီီ�များု၊ စီ့တေ်ဏာ�်း�များု (သ့��) PTSD ၏ လက်ခဏားတ့��က့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်း်
• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�တွင်လ်ည်�်မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူစောထးင်မ်ျားုနှှင််် မြပို့န်းလ်ည်က််�စီး�သည်် ်န်းည်�်

လများ�်များျး�  �ှ့စော�က်းင်�်သတ့မြပို့ုများ့�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ၉်၀

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

၃.၂.၁ ဇူးးတစ်ောက်းင် ်က်တမ်ျားျး� သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�လှင် ်က်တမ်ြပို့း�တစီမ်ြပို့း��နှ့�င်�်န်း်
အတွက် ်အလ�ံအစောလးက် ်ပို့�င်််ထ�တထ်း�ပို့ါ။ သင်တ်န်း�်ချျန့်း် 

များစီများီကြီးက့်ုတင်ပ်ြီးပို့ီ�က်တမ်ျားျး�က့်�မြ�တထ်�တထ်း�ပို့ါ။

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်�

၁၇၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူု���ှ်��ု ၁ - စ်ိတွ�ဒုဏ်��်�ခြားခိုင့်��ကုိုအသူိအ�ှတွ�ခြား���န်�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စီ့တေ်ဏာ�်းနှှင််် စီ့တေ်ဏာ�်း�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စီ့တ�့်စီီ�များု
စော�းဂ္ဂါ (PTSD) တ့��၏ လက်ခဏားများျး�က့်�သ့�ှ့များှတမ်ျား့�န်း်

အခို�နိ်� - ၄၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၅�ိန်စ်�)

�လ့�က်အ်း�မြပို့သပြီးပို့ီ�အဓိ့ပို့ာါယ�်ွင်််�့�ချျက်မ်ျားျး�က့်�အစော�းတ်စီဦ်း�နှှင််် စော�ွ�စောနှွ��န်း ်သင်တ်န်း်�သး�
အး�စောမြပို့းပို့ါ။ အ�ွ��အး�မြပို့န်းလ်ည်စ်ီ�စီည်�်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သ�ံ�သပို့စ်ောဝ�န်းခ်ျျက်မ်ျားျး��ယူပို့ါ။

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��၏ အဓိ့ပို့ာါယက့််�စောမြပို့းပို့ါ-

• စီ့တ်�့စီီ�များု
• စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းေဏာ�်း��ှ့များု
• စီ့တ်ေဏာ�်း�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စီ့တ�့်စီီ�များုစော�းဂ္ဂါ (PTSD)

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု�

၁။ စီ့တ်ေဏာ်�းက့်� 
အသ့အများှတ်မြပို့ု
မြချင်�်

၂ ။ မြပို့ န်း် လ ည် ်
ထူစောထးင် ်နှ့�င်စ်ီွများ်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စီ့တေ်ဏာ�်းနှှင််် စီ့တ်ေဏာ�်း �ပြီးပို့ီ�
စောန်းးက် ်စီ့တ်�့စီီ�များုစော�းဂ္ဂါ (PTSD) တ့��၏ လက်ခဏားများျး�က့်�

သ့�ှ့များှတမ်ျား့�န်း်

‘မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူစောထးင်န်ှ့�င်စ်ီွများ�်’ နှှင်် ်ထ့ချ့�က်ခ်ျံ �လွယမ်ြချင်�်တ့��
အး�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့သ်ည်််ရှုုစောထးင််မ်ျားှ သ့�ှ့

များှတမ်ျား့�န်း ်အစော��ကြီးက်ီ� စော�က်းင်�်က့်�စောလလ်း�န်း်

အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၄၅

၄၅

၁၇၉



Discuss

• What are the definitions of:

• Stress

• Psychological Trauma

• Post Traumatic Stress Disorder

Stress

Stress: In a medical or biological context stress is a physical, mental, or 

emotional factor that causes bodily or mental tension. Stresses can be 

external (from the environment, psychological, or social situations) or internal 

(illness, or from a medical procedure). Stress can initiate the "fight or flight" 

response, a complex reaction of neurologic and endocrinologic systems.
(Source: www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20104)

�လူိုကု� - စ်ိတွ��ိစ်ီ��ု
စော��ပို့ည်းသ့��များဟု�တ ် ဇူးီဝစောဗေသစော�းအ�စီ့တ�့်စီီ�များု�့�သည်မ်ျားှးရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း၊ စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င်�်းသ့��များဟု�တ ် စီ့တ်လုပို့်�ှး�များုတစီမ်ျားျ ့ု�မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ ယင်�်စော�က်းင်် ် ချနှားက့်�ယန်ှှင််် စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င်�်း�့စီီ�များုက့်�ချစံီး��သည်။် စီ့တ်�့စီီ�များုများျး�သည် ် မြပို့င်ပ်ို့များှ (ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်၊် စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း
သ့��များဟု�တ ် လူများုစော��အစောမြချအစောန်းများျး�) သ့��များဟု�တ ် အတွင််�များှ (စောန်းများစောက်းင်�်များုသ့��များဟု�တ ် စော��
ပို့ည်းလ�ပို့ထ်��ံလ�ပို့န််းည်�်) မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် စီ့တ်�့စီီ�များုသည် ်တ့�က််ချ့�က််မြချင်�်သ့��များဟု�တ ်လွတ်ထွက််
မြချင်�် (အးရှု�စံော�က်း�့�င်�်းနှှင််် စောသွ�နှှင်််�့�င်စ်ောသးစီန်းစီမ်ျားျး�၏ ရှုုပို့စ်ောထွ�စောသးစောပို့ါင်�်စီပို့မ်ျားု) တ့��မြ�င်် ်
က်န်းဦး�တ��ံမြပို့န်းန်ှ့�င်သ်ည်။်

(များူ�င်�း - www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20104)

၁၈၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

လူက်�န်း်က်ူ�များု၏ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�/ န်းစီန််းးသူများျး�တွင် ် များည်သ့်��စောသးစီ့တ်�့စီီ�များု ကြံက်ုံစောတွ�နှ့�င််
သလ�သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောများ�ပို့ါ။

�လူိုကု� - စ်ိတွ�ခို�စ််��ု�ိုင့်���ိုင့်��်ဒုဏ်��်��ှိ�ု
စီ့တ်ေဏာ�်း�့�သည်မ်ျားှးများစောတးတ်�မြ�စီမ်ျားု၊ များ�ေ့န်း�်များုသ့�� သ�းဝစော��အနှာ�းယက််�သ့်�� စော�က်းက််
စီ�း စောက်းင်�်စောသး အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီခ်ျ�က့်�ချံစီး�တ��ံမြပို့န်းမ်ျားုမြ�စီသ်ည်။် အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�သည််
နှှင််် တပြီးပို့့ုင်န််းက်် စော�ှးခ်ျ်�များုနှှင်် ် မြင်င်�်�့�မြချင်�်တ့��များှးမြ�စီစ်ောန်း�က်ပို့�စံီမံျားျး�မြ�စီသ်ည်။် ချန်း််များှန်း်�များ�
နှ့�င််စောသးစီ့တ်လုပို့်�ှး�များုများျး�၊ စောန်းးက်စ်ော�က်းင်�်မြပို့န်းခ်ျစံီး�များုများျး�၊ စီ့တ ် ရှုုပို့်စောထွ�စီ�းပို့တသ်က််
�က်�်မံျားုများျး�နှှင်် ် ရှု�ပို့်ပို့့�င်�်�့�င်�်း စော�းဂ္ဂါ လက်ခဏားများျး�မြ�စီသ်ည််် စောချါင်�်က့်�က်မ်ြချင်�်သ့��များဟု�တ ်
ပို့ျ ့ု�အန်း်လ့�မြချင်�်စီသည်် ်က်းလ�က်း�ှည် ်တ��ံမြပို့န်းမ်ျားုများျး�ပို့ါဝင်သ်ည်။် အ�့�ပို့ါချံစီး�များုများျး�များှးပို့�မံျားှန်းလ့်�
မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အချျ ့ု�သူများျး�သည် ်သူတ့���ဝစော�ှ��က်�်န်း် အတွက် ်ချက်ခ်ျ�များုကြံက်ုံစောတွ��သည်။် စီ့တပ်ို့ည်း
�ှင်မ်ျားျး�သည် ် ထ့�သ့��ချံစီး�စောန်း�သူများျး�က့်�သူတ့��၏စီ့တက့််� ထ့န်း�်ချျုပို့်နှ့�င်�်န်း် စောက်းင်�်များွန်းစ်ောသး
န်းည်�်လများ�်များျး�မြ�င်် ်က်ူည်ီနှ့�င်သ်ည်။်

(များှီမြင်များ�်- American Psychological Associatio3 )

Psychological Trauma

Trauma is an emotional response to a terrible event like an accident, rape or

natural disaster. Immediately after the event, shock and denial are typical.

Longer term reactions include unpredictable emotions, flashbacks, strained

relationships and even physical symptoms like headaches or nausea. While

these feelings are normal, some people have difficulty moving on with their

lives. Psychologists can help these individuals find constructive ways of

managing their emotions.

(Source: American Psychological Association, https://www.apa.org/topics/trauma/) 

3   https://www.apa.org/topics/trauma/
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Post Traumatic Stress Disorder

• PTSD, or post-traumatic stress disorder, is an anxiety problem that 

develops in some people after extremely traumatic events, such as rape, 

combat, crime, an accident or natural disaster. 

• People with PTSD may relive the event via intrusive memories, 

flashbacks and nightmares; avoid anything that reminds them of the 

trauma; and have anxious feelings they did not have before that are so 

intense their lives are disrupted.

(Source: American Psychological Association, https://www.apa.org/topics/ptsd/index.aspx)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူတ့�င််�သည် ် စီ့တ်ေဏာ�်း��က်သည်မ်ျားဟု�တစ်ောသးလ်ည်�်လူက်�န်း်က်ူ�
များု၏ က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/န်းစီန််းးသူများျး�သည် ် စီ့တ�့်စီီ�များုက့်�အတ့�င်�်အတးတစီ်ချ�ထ့ထ�တ်မြပို့�က်
သည်။်

�လူိုကု� - စ်ိတွ�ဒုဏ်��်�ပြီး�ီ�မော်န််ကု� စ်ိတွ��ိစ်ီ��ုမော်�်ဂျူးါ(PTSD)

စီ့တေ်ဏာ�်း�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် စီ့တ်�့စီီ�များုစော�းဂ္ဂါ (PTSD) သည် ် များစောတး်တ�မြ�စီမ်ျားု၊ များ�ေ့န်း�်များု၊ 
�းဇူးဝတမ်ျားု၊ တ့�က်ပ်ို့ွ�/ တ့�က််ချ့�က်မ်ျားု၊ သ�းဝစော��အနှာ�းယအ်စီ�ှ့သည််် အလွန်း်အများင်�်စီ့တ်
ေဏာ်�း�စောစီများည်် ် မြ�စီစ်ီဉ််များျး�က့်�ကြံက်ုံစောတွ�� ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် အချျ ့ု�သူများျး�ချစံီး��တတသ်ည််် စီ့တ်
စီ့���ွ�ံများုမြပို့ဿန်းးတစီခ်ျ�မြ�စီသ်ည်။်
PTSD ချစံီး�စောန်း�သူများျး�သည်ထ့်�မြ�စီစ်ီဉ််များျး�က့်�ထ့န်း�်များ�စောသးများှတဉ်ားဏာမ်ျားျး�၊ မြပို့န်းမ်ြများင်စ်ောယးင််
သည််် အတ့တ်ဇူးးတ်လများ�်များျး�နှှင်် ် အ့ပို့်များက်�့်��များျး�စော�က်းင်် ် တ�န်း်မြပို့န်းက်ြံက်ုံသလ့�ချံစီး��
သည်။် ထ့�စီ့တေ်ဏာ�်း က့်�သတ့�စောစီများည်် ် က့်စီစတ့�င်�်က့်�စော�ှးင်�်ှး�သည်။် များ့များ့တ့�� �ဝစောန်းထ့�င််
များုက့်�အစောနှှးင််အ်ယှက် ် မြ�စီသ်ည်အ်ထ့စီ့တ်စီ့���ွ�ံများုများျး�ယချင်က််များ�ှ့ချ�စ်ောသးလ်ည်�်ယချ��ှ့လး
တတ်သည်။်
(များူ�င်�် - American Psychological Association, https://www.apa.org/topics/ptsd/index.aspx)\
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၁.၂ အကြုံကု�ဉာ်ဏ်�သူစ်���်�စ်ုမော်�်င့်��စ်ဉ်း��စ််��ု(�ိန်စ်�၂၀)

�လူိုကု� - လူု��င့်န်�� - မော်�်ဂျူးါလူကုခဏ််��်�
စီ့တ်�့စီီ�များု၊ စီ့တ်ေဏာ�်း�များုသ့��များဟု�တ ် PTSD ချစံီး�စောန်း�သူတစီဦ်း�ကြံက်ုံစောတွ�နှ့�င်�်ွယ�်ှ့စောသး
စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ စော�းဂ္ဂါ လက်ခဏားများျး�က့်�သင််အ်�ွ��အတွင်�်စီဉ်�်စီး��က်ည််ပ်ို့ါ။

• အမြပို့ုအများူနှှင််�့်�င််စောသး
• စီ့တ်ချစံီး�များုနှှင်် ်�့�င်စ်ောသး
• အသ့အမြများင်န်ှှင်််�့�င်စ်ောသး
• ရှု�ပို့်ပို့့�င်�်�့�င်�်း

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ွ��ဝင် ်၄ စောယးက်စ်ီီချွ�ထ�တပ်ြီးပို့ီ�၊ FLIP CHARTများျး�စောဝစောပို့�ပို့ါ။ သူတ့���နှဒ
�ှ့သလ့� ချျစော��နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းပို့ါ၊ ပို့င်််က်ူပို့�စံီတံစီခ်ျ�က့်�ချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်တစီခ်ျ�အကြံက်ံမြပို့ုပို့ါ။ သ့��စောသး ်
သူတ့��၏စီ့တက််ူ�များျး�က့်�စောချါင်�်စီဉ် ် ၄ များျ ့ု�စောအးက်တ်ွင် ် ပို့�စံော�း�်က်ည်််ပြီးပို့ီ�၊ စီ့တေ်ဏာ�်း�မြချင်�်နှှင််် 
PTSD ၏ စော�းဂ္ဂါလက်ခဏားများျး�က့်�သက်�့်�င်�်းစောချါင်�်စီဉ် ်စောအးက်တ်ွင် ်ချျစော��ပို့ါ။ ဥပို့များး -
'အလွန်းအ်က်ျ��စီ့တခ်ျစံီး�လွယမ်ြချင်�်' သည် ် အသ့အမြများင်န်ှှင်််�့�င်စ်ောသးစော�းဂ္ဂါလက်ခဏား၏ 
အမြပို့ုအများူသ့��များဟု�တ ်စောန်းးက််စော�က်းင်�်မြပို့န်းမ်ျားုမြ�စီသ်ည်။်

Task: Symptoms

Working in small groups, the participants should list possible symptoms of 

stress, trauma or PTSD could suffer under the following headings:

Behavioral Emotional

Cognitive Physical 
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Behavioural

• Irritability

• Anger displacement, blaming others

• Reluctance to start or finish projects

• Social withdrawal

• Absenteeism

• Unwillingness to take leave

• Substance abuse, self-medication

• High alcohol consumption

• Disregard for security, risky behaviour

၁.၃ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၀�ိန်စ်�)

မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့စ်ောဝ�န်းမ်ျားုက့်�များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီမြပို့ုလ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်�လ့�က်မ်ျားျး�နှှင််် စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - အခြား��အ�ူနှှင့်�် �ိုင့်�မော်သူ်
• စီ့တ�့်��လွယမ်ျားု
• စောေါသအစီး�ထ့��မြချင်�်၊ အမြချး�သူအး�အမြပို့စီ�့်��မြချင်�်
• လ�ပို့င််န်း�်များျး�စီလ�ပို့�်န်း် သ့��များဟု�တ ်ပြီးပို့ီ�စီီ��န်း ်ချက်မ်ြချင်�်
• လူများုစော��ပို့ျက်က််ွက်မ်ြချင်�်
• များ�က်းချဏာပို့ျက်က််ွက်တ်တစ်ောသး
• ချွင်််ယူလ့�စီ့တ ်များ�ှ့မြချင်�်
• နှှ့ပို့စ်ီက်မ်ြချင်�်၊ က့်�ယတ့်�င် ်က်�စီး�များု
• အ�က်အ်လွန်း် အက်ွ ံစောသးက်သ်��ံမြချင်�်
• လ�ခံြုံချုံစော��က့်�ဂ္ဂရှု�များစီ့�က်မ်ြချင်�်၊ စီွန်း််စီး�လ့�သည််် အမြပို့ုအများူ
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Emotional

• Anxiety (fight or flight) 

• Desire to be alone

• Suspiciousness/ paranoia

• Feeling pressured/ overwhelmed

• Feeling alienated from others 

• Negativism/ Cynicism 

• Depression

• Diminished pleasure 

• Loss of sense of humour

�လူိုကု� - ခို�စ််��ုနှှင့်�်�ိုင့်�မော်သူ်
• စီ့တ်ပို့ူပို့န်း်များု (တ့�က်ခ်ျ့�က်သ်ည် ်သ့��များဟု�တ ်လွတ်စောမြများးက်သ်ည်)်
• တစီစ်ောယးက်ထ်�စောန်းလ့�သည်။်
• သသံယမြ�စီမ်ျားု / စော�က်းက်�်ွ�ံသသံယဝင်မ်ျားု
• စီ့တ်�့စီီ�များု/ လှများ�်များ့��ချ�ံများု
• အမြချး�သူများျး�နှှင်် ်စီ့များ်�က်း�စောန်းသည်ဟ်ု�ချစံီး�များု
• များစောက်းင်�်မြများင်မ်ြချင်�်/အ�့��မြများင်မ်ြချင်�်
• စီ့တ်အး�င်ယမ်ြချင်�်
• သးယးစီ့တ ်များ�ှ့မြချင်�်
• ဟုးသဉားဏာ ်စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်
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Cognitive 

• Tired of thinking 

• Difficulty concentrating 

• Problems with decision making 

• Diminished tolerance of ambiguity 

• Constricted/ rigid thinking 

• Feeling indispensable 

• Increased distractibility 

• Hypervigilance 

• Obsessive thinking 

�လူိုကု� - အသူိအခြား�င့်�နှှင့်�်�ိုင့်�မော်သူ်
• စောတွ�စောချ်�များုပို့င်ပ်ို့န်း�်မြချင်�်
• စီ့တစ်ီ�စီည်�်�န်း ်ချက််ချ�မြချင်�်
• ���ံမြ�တခ်ျျက်ခ်ျျ�းတွင် ်မြပို့ဿန်းး�ှ့မြချင်�်
• များစော�များ�းမြ�စီသ်ည်််အစောပို့် သည်�်များချနံှ့�င််မြချင်�်
• တင်�်�က်ပို့စ်ောသး / များစောမြပို့းင်�်လ�လ့�စောသးအစောတွ�အစောချ်
• များ�ှ့လည်�်မြ�စီသ်ည်ဟ်ု�ချစံီး��မြချင်�်
• အးရှု�စံီူ�စီ့�က်မ်ျား�များုမြများင််မ်ျားး�မြချင်�်
• သသံယစီ့တမ်ျားျး�လွန်း�်မြချင်�်
• အစီွ�အလများ�်ကြီးက်ီ�သည်် ်စီ့တ်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Physical

• Extended fatigue

• Shortness of breath 

• Tingling or numbness in fingers or lips

• Chest pains 

• Physical complaints, headaches

• Sleep disturbance (insomnia) 

• Sweating 

• Overheating or more sensitive to cold 

• Appetite changes (increase/ decrease)

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�သည် ် စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းက်ွများ�်က်ျင်သ်ူများျး�များဟု�တ�်က်စောပို့၊ သ့��စောသး ်
စီ့တ်ေဏာ�်းလက်ခဏားများျး�က့်�စောက်းင်�်စီွးသ့မြချင်�်မြ�င်် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�
နှှင််် အမြပို့ုအများူများျး�က့်�န်းး�လည်�်န်း် ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�သည်။် ထ့��စော�က်းင်် ်အမြချး�လ�ပို့စ်ော�းက့််�င်�်က်မ်ျားျး�က့်�
ရှု့�င်�်ပို့င်�်မြချင်�်နှှင််် ဝန်း်စော�းင်စ်ောပို့�များုများျး�အပို့ါအဝင် ် စောထးက်ပ်ို့ံ်စော��စီီများကံ့်န်း�်များျး�ချျများှတန်ှ့�င်လ့်ိများ််
များည်။် 

ည်စောန်းပို့့�င််�သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင် ် လ�ပို့်စော�းက့််�င်�်က်မ်ျားျး�/အမြချး�ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး� (ထ့ချ့�က််
န်းစီန််းးသူများျး�/ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�အတွက် ် စီ့တပ်ို့ည်း�့�င်�်းစောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ျားုစောပို့�သည်် ်
က်ွများ�်က်ျင်ပ်ို့ည်း�ှင် ် အပို့ါအဝင်)် နှှင််် များည်သ့်�� အလ�ပို့အ်တူလ�ပို့မ်ျားလ�က့်�စော�းထ်�တစ်ောလလ်း

�လူိုကု� - ရိုးု���ိုင့်���ိုင့်��်
• ပို့င်ပ်ို့န်း�်နှွများ�်န်းယမ်ျားုပို့့�လးမြချင်�်
• အသက်ရ်ှူှ�များဝမြချင်�်
• လက်စ်ောချျးင်�်များျး�သ့��များဟု�တ ်နှုတ်ချများ်�များျး�ချစံီး�များုများ�မ်ြချင်�်
• �င်�်တန််းးမြချင််�
• စောချါင်�်က့်�က်မ်ြချင်�်များျး�
• အ့ပို့်များစောပို့ျးမ်ြချင်�်
• စောချွ�ထွက်မ်ြချင်�်
• ပို့ူတတ်လွန်း�်မြချင်�်သ့��များဟု�တ ်စောအ�တတလ်ွန်း�်မြချင်�်
• အစီးစီး�လ့�စီ့တစ်ောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�် (တ့��လးသည်/်စောလျးလ်းသည်)်

၁၈၇



များည် ် မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ စီ့တ်ေဏာ�်းစော�းဂ္ဂါလက်ခဏားချစံီး�စောန်း�သူအး�စီပို့ယ�်ှယလ်စီ၏် 
စောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ျားု��န်းပ်ို့ံ်ပို့့��စောပို့�မြချင်�်သည် ် သူတ့��အး�က်ူည်ီစောပို့�သည်် ် အစောက်းင်�်���ံန်းည်�်လများ�်
မြ�စီန်ှ့�င် ်သည်။်

သ့���းတွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�/န်းစီန််းးသူများျး�စောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ျားုချံယူစောန်းစီဉ််အတွင်�်က်ူည်ီနှ့�င်သ်ည်််
န်းည််�လများ�်များျး�က့်�သ့မြများင်�်န်း် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�အတွက် ်အစော��ကြီးက်ီ�ပို့ါသည်။်

လူု���ှ်��ု ၂ - ခြား�န်�လူည်း�ထိူမော်ထိ်င့်�နှိုင့်�စ်ွ���

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်တွင် ်ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးနှ့�င်မ်ျားု
က့်�သ့သက်�သ့်�� မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူစောထးင်န်ှ့�င််စီွများ်�က့်�သတ့မြပို့ုများ့မြချင်�်၏ အစော��ပို့ါများုက့်�စော�းထ်�တ်�န်း်

အခို�နိ်� - ၄၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၂.၁ ခြား�န်�လူည်း�ထိူ�တွ�နှိုင့်��ုလူ���မော်လူာ်ကု�မော်လူက်ု�င့်�်ခိုန်��(�ိန်စ်� ၂၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�သင်တ်န်း်�ချန်း�်များ၏ တစီ်�က််မြချများ�်တွင် ် ပို့ချ�ံ�ချျင်�်ထ့၊ န်း�ံစံောက်ျးစောပို့�က်း
စော��ချျင်�်က်ပို့ ် စီီတန်း်��ပို့စ်ောစီပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�စီီစော�ှ�တွင်လ့်�အပို့်ပို့ါက်စောမြချလှများ�် ၁၀ 
လှများ�်အထ့လှများ�်နှ့�င်မ်ျားည််် စောန်း�းလွတ ်�ှ့�များည်။်

သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�စီီအး� ၃.၂.၁ ဇူးးတစ်ောက်းင်က််တမ်ျားျး�က့်�စောဝစောပို့�ပို့ါ။

စီးစော�က်းင်�်အချျ ့ု�က့်��တမ်ြပို့များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်၊ စောပို့�ထး�စောသးက်တမ်ျားျး�က့်�အစောမြချချ၍ံ 
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် အစောမြ�က့်� ချန်း််များှန်း်��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းပို့ါ။ အက်ယ၍်�တမ်ြပို့သည်််
စီးစော�က်းင်�်သည် ် ၎င်�်တ့��၏ ဇူးးတ်စောက်းင်အ်တွက် ် အသ�ံ�ဝင်ပ်ို့ါက်စော�ှ�သ့��တစီလ်ှများ်�လှများ�်ပို့ါ။ 
အက်ယ၍်အသ��ံများဝင်ပ်ို့ါက် စော�းက်စ်ောန်းစောသး စောန်း�း၌  �က်စ်ောန်းပို့ါ။

သင်တ်န်း်�သး�လ့�အပို့ပ်ို့ါက် စော�ှ�တစီလ်ှများ်�တ့���န်း ် လ�စံောလးက်သ်ည််် အချျန့်း်�ှ့�န်း ် စောအးက််ပို့ါ
စီးစော�က်းင်�်များျး�က့်� စောမြ��စောမြ���တပ်ို့ါ။

စ််မော်ကြကု်င့်����်�
• င်ါ စီး�တန်ှ့�င်သ်ည်။်
• င်ါ အလယတ်န်း်�ပို့ည်းအထ့သင်ခ်ျ�သ်ည်။်
• အက်ယ၍် တ့�က်ခ်ျ့�က်ခ်ျ�ံပို့ါက်များ့များ့က့်�ယက့််�က်းက်ွယန်ှ့�င်သ်ည်။်
• င်ါအ်း��များ�်ချ�လ်ှင် ်ဥပို့စောေစော�က်းင်�်အ�က့်�ယတ့်�င်စ်ောလှးက်လ်�ချျက််စောပို့�နှ့�င်သ်ည်။်
• င်ါအ်း��များ�်ချ�လ်ှင် ် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�နှှင်် ် ရှု့��သး�စီွး�က်သ်ွယစ်ောမြပို့းနှ့�င်မ်ျားည််

ဟု�ယ��ံက်ည်ခ်ျျက် ်အမြပို့ည််အ်ဝ�ှ့သည်။်
• င်ါအ်း�ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီများည််သ်ူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ်များ့သး�စီ��ှ့သည်။်
• င်ါဗ့�က်�်းပို့ါက်အစီး�အစီးများျး�က့်�ဝယစ်ီး�နှ့�င်သ်ည်။်

၁၈၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• င်ါတ်ွင် ်လ�ပို့အ်း�ချ�စောသးအလ�ပို့တ်စီ်ချ��ှ့သည်။်
• င်ါစောန်းထ့�င််�န်း် စော��က်င်�်သည််စ်ောန်း�းတစီခ်ျ��ှ့သည်။်
• အက်ယ၍်တစီစ်ီ�ံတစီစ်ောယးက်က်် င်ါအ်း�နှှ့ပို့်စီက်ခ်ျ�်လှင် ် ထ့�မြပို့စီမ်ျားုအး�တ့�င်�်က်း�ပို့ါက် 

င်ါ်အတွက် ်အနှာ�းယမ်ျား�ှ့ဟု�င်ါထင်သ်ည်။်
• င်ါတ်ွင် ်စီ့တ်စော�းဂ္ဂါချစံီး�ချ��်သည််် �းဇူးဝင်မ်ျား�ှ့ပို့ါ။
• �ဝတွင် ် လ့င်�်က်�်စံော�း ် တစီဦ်း�ထက်ပ်ို့့��ှ့မြချင်�်က့်� င်ါယ်ဉ်စ်ောက်ျ�များုအ�လက်ခ်ျံ

နှ့�င်သ်ည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ၎င်�်တ့��စော�းက်စ်ောန်းသည်််စောန်း�းတွင် ် �ပို့စ်ောန်း�န်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။ ၎င်�်တ့��လက်ထ်�
�ှ့ ဇူးးတ်စောက်းင်က််တမ်ျားျး�က့်�အလှည််က််ျ�တမ်ြပို့�န်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။ ဇူးးတစ်ောက်းင်က််တတ်ူသူများျး�တစီ်
စောန်း�းထ�သ့��များဟု�တ ် များတူည်ီသည််စ်ောန်း�းတွင် ် �ပို့စ်ောန်းသည်က့််��က်ည််�်သည်မ်ျားှး စီ့တ၀်င်စ်ီး�စီ�း
စောက်းင်�်သည်။် ၎င်�်တ့��အး� စောအးက်ပ်ို့ါစောများ�ချွန်း်�တ့��က့်�စောများ�ပို့ါ - 

• �ယစ်ောများ�ချွန်း်�စောတွက်စော�ှ�က့်�စောမြချလှများ�်စော�ွ�စောစီသလ�၊ �ယစ်ောများ�ချွန်း်�စောတွက်စောန်းးက်က့််�မြပို့န်း်
��တစ်ောစီသလ�။

• အချျ ့ု�သူစောတွက်စော�ှ�စော�းက်စ်ောန်းပြီးပို့ီ�အချျ ့ု�က်စောန်းးက်မ်ျားှး�ှ့စောန်းတး�းစော�က်းင််လ်�။ ေါဟုး
က်ျး�/များစော���းနှှင်် ်သက်�့်�င်သ်လး�။

• ေါဟုးလူ်အ�ွ��အစီည်�်နှှင််် �ယလ့်��က်စ်ီပို့မ်ျားု�ှ့သလ�။
• သင်မ်ျားစော�ွ�နှ့�င်သ်ည််် စီးစော�က်းင်�်များျး�တွင် ် အမြချး�သူများျး�စော�ှ�သ့��တ့��သည်က့််��က်ည််ပ်ြီးပို့ီ� 

သင်�်ယလ့်� ချံစီး��သလ�။
• သင်စ်ော�ှ�က့်�စော�ွ�နှ့�င်ခ်ျျန့်းမ်ျားှး�ယလ့်�ချံစီး��သလ�။

၂.၂ အကု��ိ�သူကု�မော်�်ကု��ု = ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််�ု / ခြား�န်�လူည်း�ထိူ�တွ�နှိုင့်��ု(၂၅ �ိန်စ်�)

အ�ွ��များှ စောဗး်လန်းတ်ီယး ၂ စောယးက်က့််�စောချ်ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�အး�လ��ံက့်�စောအးက်ပ်ို့ါစောများ�ချွန်း�်က့်�
စောပို့�ပို့ါ။

“တစီ်ပို့�စံီတံည်�်မြ�စီစ်ောသးများုချင်�်က့်�လူ ၂ စောယးက်က်ြံက်ုံစောတွ��ပို့ါက်အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားုသည် ် ၂ 
ဦး�လ�ံ�တွင် ်တူနှ့�င်သ်လး�”

စော�ှ�က်လုပို့�်ှး�များုတွင်ပ်ို့ါစောသးဇူးးတ်စောက်းင် ် ၂ ဦး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ န်းများူန်းးတစီခ်ျ�ဥပို့များး - လ့င််
ပို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ျားုနှှင််် စောလက််ျင်််ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ တ��ံမြပို့န်းခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် 
အစော�က်းင်�်�င်�်များျး�က့်�စောများ�ပို့ါ။ စီးသင်ခ်ျန်း�်စော�ှ��ှ့FLIP CHARTစောပို့်တွင် ် စောအးက်ပ်ို့ါည်ီများှမြချင်�်က့်�
စော��ပို့ါ။

အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားု = ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးများု / မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတ်နှ့�င်မ်ျားု
�ှင်�်မြပို့ပို့ါ -

• အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားု�့�သည်မ်ျားှး များုချင်�်တစီခ်ျ�ဥပို့များး - လူက်�န်းက််ူ�များုတစီခ်ျ�များှ က်ျ��လွန်း်
ချ�ံသူ/န်းစီန််းးသူ တွင် ်အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားုမြ�စီသ်ည်။်

• ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးများု�့�သည််များှးတစီစ်ီ�တံစီဦ်း�အစောပို့် များစောက်းင်�်စောသးအ�းတစီခ်ျ� များည််သ့��

၁၈၉



မြ�စီစ်ောစီသလ� မြ�စီသ်ည်။် ပို့ထများ���ံစောန်း်တွင် ်စော�ွ�စောနှွ�ချ�စ်ောသးလူက်�န်းက််ူ�များု၏ တွန်း�်
စောသး/�ွ�စောသး အချျက်မ်ျားျး�က့်�သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�သတ့စောပို့�ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်
အက်ယ၍် လူများျး�က့်�ယချ�လက်�်ှ့  အစောမြချအစောန်းများှ (ဥပို့များး - �င်�်��များွ�စောတများုသ့��များဟု�တ ်
ည်ိင်�်ပို့န်း�်နှှ့ပို့စ်ီက်မ်ျားု) အတွန်း်�ချ�ံလှင် ်များည်သ့်��ပို့့�များ့�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးစောစီသလ�။

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ‘မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတ်နှ့�င််စီွများ်�’ ၏ အဓိ့ပို့ာါယက့််�သ့သလး�စောများ�ပို့ါ။

၎င်�်သည်မ်ျားူ�င်�်အစောမြချအစောန်းသ့�� ‘မြပို့န်းခ်ျ�န်း်တက်န်ှ့�င််စီွများ�်’အမြ�စီမ်ျား�က်းချဏာအသ��ံမြပို့ုစောလ�်ှ့သည်။်
မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတန်ှ့�င်စ်ီွများ်�ဟုူစောသးစီက်း�သည် ် ရှုူပို့စောဗေ�းသး�ပို့မ်ျားှ အစောမြချချသံည်။် ဥပို့များး - 
ရှု�န်း�်မြပို့န်းန်ှ့�င်စ်ီွများ�်ဟု�စောချ်သည်် ် သး�စော� ကြီးက့်ု� တစီ်ချ�အး��ွ�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက်မ်ြပို့န်းလ်ှတ်လ့�က်လ်ှင်မ်ျားူလ
စောန်း�းသ့�� မြပို့န်းလ်ည်စ်ော�းက်�်ှ့များုမြ�စီသ်ည်။်

သ့���းတွင် ်လူများျး�က်ထ့�သ့��များမြ�စီ�်က်စောပို့။ အစော�က်းင်�်များှး က်ွနှ�်ပို့တ့်��သည် ်များ့များ့က့်�ယတ့်�င်န်ှှင််် အမြချး�
သူများျး�အစောပို့် များစောတးတ်�များုတစီ်ချ�ကြံက်ုံပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် န်းဂ္ဂ့�များူလအတ့�င်�်မြ�စီ�်န်း် စောများှး်လင်််ချျက်မ်ျားျး�
ထး��က်သမြ�င်် ် အက်ျပို့က့််�င်�်က်ပြီးပို့ီ�၊ ထ့��စော�က်းင််ပ်ို့င်အ်တး�အ�ီ�မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။် လူသး�များျး�
မြ�စီသ်ည်််အတွက် ် က်ွနှ�်ပို့်တ့��သည် ် အ�က််များမြပို့တ ် ကြီးက်ီ�ထွး�တ့��တက်စ်ောန်း�က်သည်။် မြပို့န်းလ်ည််
ထူများတန်ှ့�င်စ်ီွများ�်သည် ် ထ့�သ့��လ�ပို့�်န်း် က်ွနှ�်ပို့်တ့��၏ စီွများ�်�ည်မ်ြ�စီသ်ည်။် မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတ်နှ့�င််
စီွများ�်သည် ်လက်ခ်ျနံှ့�င်�်န်း်၊ အစောလအ်က်ျင််က့််�စောများွ�မြများ��န်း၊် များစောတး်တ�များုတစီခ်ျ�မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စော�ှ�
သ့���က်လ်က် ်လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င််�န်း် စီွများ်��ည်မ်ြ�စီသ်ည်။် မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတ်နှ့�င်စ်ီွများ�်က့်� ‘ချ�န်းစ်ောပို့ါက်၍် 
စော�ှ�သ့��စော�ွ�နှ့�င်စ်ောသးစီွများ�်�ည်’် ဟု�စော�းမ်ြပို့�က်သည်။်

မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတန်ှ့�င်စ်ီွများ်�ဇူးးတ်စောက်းင်မ်ျားျး�အတွက် ် စောဗးလ်န်းတ်ီယးများျး�စော�ွ�ချျယ�်မြချင်�်သည် ်
များည်သ့်��အက်ူအည်ီ မြ�စီသ်ည်ထ်င်သ်လ�ဟု�သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောများ�ပို့ါ။ ၎င်�်တ့�� အန်းး��ှ့FLIP 
CHARTစောပို့်တွင်ခ်ျျစော��ထး�သည်် ်အချျက်မ်ျားျး�စီး�င်က့််�နှုင်�်ယှဉ််�န်း် ၎င်�်တ့��က့်�စောမြပို့းပို့ါ-

• �ယသ်ူ် စီး�င်�်က်ပို့့��ှည်သ်လ�။ �းစော�က်းင််လ်�
• စီး�င်�်များှးပို့ါစောသးအချျက်မ်ျားျး�သည် ်သစော�းတ�း�အတူတူပို့�မြ�စီသ်လး�။ သ့��များဟု�တ ်

တစီစ်ီ�တံစီဦ်း� က့်�စော�ှ�သ့��စော�ွ��န်း ်က်ူည်ီများည််် ပို့့�၍အ�့��တန်း်စောသးအချျက်မ်ျားျး�ပို့ါသလး�။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

မြပို့န်းလ်ည်ထ်ူများတန်ှ့�င်စ်ီွများ်�အး�ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�စောသးအ�းများျး�များှး
• လူများုက်ွန်း်�က်(်များ့သး�စီ�နှှင်် ်သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�)
• စီ့တခ်ျစံီး�များု�့�င်�်းက်ျန်း�်များးစော�� (ပို့့�များ့�သ့လ့�ပို့ါက်PERMA24စောများးေ်ယက့််�က့်��က်း�ပို့ါ)
• စောင်ွစော�က်��င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်�သ��ံစီွ�နှ့�င်မ်ျားု
• ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း�င်�်မြများစီမ်ျားျး� (အစီး�အစီး၊ အများ့��အက်း၊ အဝတအ်ထည်)် ��ှ့နှ့�င်မ်ျားု
• အလ�ပို့အ်က့်�င်�်နှ့�င််များု (က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုများျး�နှှင်် ်ပို့ည်းစော��)

ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူများျး�၏ ထ့ချ့�က်လ်ွယသ်ည််် အချျက်မ်ျားျး�က့်�သးအးရှု�စံီ့�က်ပ်ို့ါက် ၎င်�်တ့��က့်� 
‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�’ ဟု�သးသတမ်ျားှတ်များ့သည်အ်ထ့အမြများင်က််ျဉ်�်စောမြများးင်�်သွး�နှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��
အး� ဤမြ�စီ�်ပို့မ်ျားျး�က့်� စောက်ျးလ်ှး�နှ့�င်စ်ီွများ်�စောလျးက််ျစောစီနှ့�င်သ်ည််် အနှာ�းယ�်ှ့စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့

24   https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ပြီးပို့ီ�များှ ဤလုပို့�်ှး�များုက့်�ပို့့တသ့်များ�်ပို့ါ။ည်စောန်းပို့့�င်�်စီးသင်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ် ဤအချန်း်�က့်�မြပို့န်းစ်ောလလ်းများည််
မြ�စီသ်ည်။်

Photo: UNODC/ UN Women
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သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၃ 
ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ/ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ
ဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��အတွွကု�စ်ိတွ�
�ိုင့်���ိုင့်��်မော်�ှ�ဦး�သူူန််ခြား��စ်ုခြားခိုင့်�� 
(အ�ိုင့်�� ၁)

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ ဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်အတွက် ်စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င်�်း စော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�် အး�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်က့်�စောလလ်း�န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ွယ်�ခို�ကု���်� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်လ့်များ််များည်-်

• PFA �့�တး�းလ��ှင်�်မြပို့နှ့�င်�်များည်။်
• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူများျး�/ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အလ�ပို့်လ�ပို့်�းတွင် ်PFA စီည်�်များျဉ််�များျး�

မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်နှှင််် �က်ည််ရ်ှုုမြချင်�်တ့��က့်�အသ��ံမြပို့ုများုက့်�စော�းမ်ြပို့နှ့�င်�်များည်။်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ ်၉၀

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

၃.၃.၁ မြ�စီစ်ီဉ််စောလလ်းချျက်မ်ျားျး�

FLIP CHART များျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက် ်သ��ံချ�က့်�ပို့�င််ထ်�တပ်ြီးပို့ီ�မြ�တထ်�တထ်း�
ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�အတွက် ်မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက် ်တစီခ်ျ�

အသင်််�ှ့�များည်။်

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်�
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င််�း
စော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�်နှှင််် 

များ့တ်�က််

စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�်နှှင််် များ့တ�်က််စောပို့��န်း်
နှှင််် မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်နှှင််် �က်ည််ရ်ှုုမြချင်�် အစောမြချချသံစော�းတ�း�

များျး�က့်�စောလလ်း�န်း်

၉၀

လူု���ှ်��ု ၁ - စ်ိတွ��ိုင့်���ိုင့်��်မော်�ှ�ဦး�သူူန််ခြား��စ်ုခြားခိုင့်��နှှင့်�် �ိတွ��ကု�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�မြချင်�်နှှင််် များ့တ်�က်စ်ောပို့��န်းန်ှှင််် မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်
နှှင််် �က်ည််ရ်ှုုမြချင်�်အစောမြချချသံစော�းတ�း�များျး�က့်�စောလလ်း�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ ်၉၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၅�ိန်စ်�)

�လူိုကု� - စ်ိတွ��ိုင့်���ိုင့်��်မော်�ှ�ဦး�သူူန််ခြား���ိုတွ်ဘ်လူ�။
• ချက်ခ်ျ�စောသးသ့��များဟု�တ ်စီ့တေ်ဏာ�်း�င်�့်�င်စ်ောန်း�သူများျး�က့်�က်ူည်ီပို့ံ်ပို့့��စောပို့�စောသးန်းည်�်

လများ�်
• များည်သ်ူများ�့�စောထးက်ပ်ို့ံ်က်ူည်ီနှ့�င်စ်ောသးအထူ�တလည်မ်ျားဟု�တသ်ည််် ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီများုစောပို့�မြချင်�်
• သက်စ်ောတးင်််သက်သ်းနှှင််် စောအ�စော��တည်ပ်ြီးင့်များမ်ျားုစောပို့�မြချင်�်
• သူတ့��၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်�ချွ�မြချး�စော�းထ်�တန်ှ့�င်�်န်း် လူများျး�က့်�အး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�်

မြချင်�်
• စောန်းးက်ထ်ပို့ ်န်းးက်ျင်ထ့်ချ့�က််များုများမြ�စီစ်ောစီ�န်း ်လူများျး�က့်�က်းက်ွယမ်ြချင်�်
• သူတ့��၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး���န်းအ်တွက် ်�င်�်မြများစီမ်ျားျး�နှှင်် ်လူများျး�အး��က်သ်ွယစ်ောပို့�

မြချင်�်

၁၉၃



Principles of Psychological First Aid

Prepare

Look

Listen

Link

What is Psychological First Aid?

• A way of supporting people who have been through difficult or traumatic 

experiences. 

• Provides a non-specialist support that can be offered by ANYONE

• Offers comfort and calm 

• Empowers people to identify their needs 

• Protects people from further harm 

• Connects people to the resources they need to meet their needs

�လူိုကု� - စ်ိတွ��ိုင့်���ိုင့်��်မော်�ှ�ဦး�သူူန််ခြား��အမော်ခြားခိုခို�သူမော်ဘ်တွ�်���်�
• မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်
• �က်ည််ရ်ှုုမြချင်�်
• န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်
• ချျတ့�်က််မြချင်�်

၁၉၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Prepare
• Find out what service providers are the locale and develop partnerships 

(this is should be a consistent strategy)

• Find out what resources are available to support Survivors/ Victims

• Learn as much about the situation as possible before working with a 

Survivors/ Victims, to inform communication approach

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း် စောန်းးက်ပ်ို့့�င်�်တွင် ်ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုယူစောန်းသည််် အမြချး�သူများျး�နှှင်် ်အလ�ပို့လ်�ပို့�်န်း် ပို့့�များ့�
စောလလ်းများည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

�လူိုကု� - ကြကုည်း်�ရိုးုခြားခိုင့်��
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်��လ့�က် ်အး�မြပို့သပြီးပို့ီ�ဤအ�င််တ်ွင် ်�းစောတွပို့ါသင်််သလ�စောများ�ပို့ါ။

�လူိုကု� - ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်��
• ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူစောတွ�ယသ်ူစောတွ�ှ့သလ��ှးစော�ွမြချင်�်နှှင််် များ့တ်�က်မ်ျားျး�

တည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�် (တသတမ်ျားတ ်တည််�လည်�်မြ�စီသ်င်််သည်)်
• ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး�/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်�က်ူည်ီပို့ံပ်ို့့���န်း ်�ယလ့်��င်�်မြများစီမ်ျားျး� �နှ့�င််

သလ��ှးစော�ွပို့ါ။
• ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူများျး� /က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အလ�ပို့်များလ�ပို့မ်ျားီ�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�

များည််် န်းည်�်လများ�်က့်�စောက်းင်�်စီွးသ့�ှ့�န်း ်အစောမြချအစောန်းက့်�တတန်ှ့�င်သ်စောလးက် ်အများျး�ကြီးက်ီ�
စောလလ်းပို့ါ

၁၉၅



Look

Observe obvious sign of need:

• Any urgent medical needs? (injuries etc)

• Physical wellbeing i.e do they look tired or hungry?

• Any obvious signs of stress or trauma?

• Clothing (appropriate? adequate?)

• Any obvious cultural/ language needs?

Look?Look?

�လူိုကု� - ကြကုည်း်�ရိုးုခြားခိုင့်��
လ့�အပို့ခ်ျျက်၏် ထင်�်ှး�သည်် ်လက်ခဏားက့်�စောလလ်းပို့ါ -

• ချျက်ခ်ျျင််�လ့�အပို့သ်ည်််စော��ဝါ��ှ့သလး� (ထ့ချ့�က်မ်ျားုများျး�စီသမြ�င််)်။
• ရှု�ပို့်ပို့့�င်�်�့�င််�းစောက်းင််�များွန်း်သည်််အစောမြချအစောန်း�ှ့သလး��့�လ့�သည််များှးသူတ့��ပို့င််ပို့န်း�်စောန်းပို့�ံ

သ့��များဟု�တ�်းစောလးင်စ်ောန်းပို့�ံစောပို့်သလး�။
• စီ့တ�့်စီီ�များုသ့��များဟု�တစ်ီ့တ်ေဏာ�်း၏လက်ခဏားများျး�ထင်�်ှး�သလး�။
• အဝတအ်ထည် ်(သင်််စောတး်သလး� / လ�စံောလးက်သ်လး�)။
• ယဉ်စ်ောက်ျ�များု/�းသးစီက်း�လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�ထင်�်ှး�သလး�။

၁၉၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Task: Prepare and Look (30 Minutes)

Based on what you know about this type of crime and the description of the 

individual, what needs would you expect the survivor/victim to have:

• In the first 24 hours?

• As the case progresses?

၁.၂ ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ကြကုည်း်�ရိုးုခြားခိုင့်��လူု��င့်န်��စ်ဉ်း� (�ိန်စ်� ၃၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ပို့စ်ီ�ချွ�ပို့ါ၊ မြ�စီစ်ီဉ််များျး�စောလလ်းမြချင်�်၃.၃.၁မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက်မ်ျား့တ�ူများျး�
က့်�စောဝစောပို့�ပို့ါ (အ�့�ပို့ါ မြ�စီစ်ီဉ််များျး�များှးပို့ထများစီးသင်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ် သင်တ်န်း�်န်းည်�်မြပို့က်�တမ်ြပို့ထး�
သည််် ဓိါတ်ပို့�ံများျး�မြ�စီသ်ည်)်။

အ�ွ��များျး�က့်�အချျန့်း် ၃၀ များ့န်းစီစ်ောပို့�ပြီးပို့ီ�မြ�စီစ်ီဉ််များျး�က့်��တခ်ျ့�င်�်ပို့ါ။ အချျက်အ်လက််စောပို့် အစောမြချချပံြီးပို့ီ�
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စီဉ််�စီး�ချ့�င်�်ပို့ါ။

�လူိုကု� - လူု��င့်န်�� -ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ကြကုည်း်�ရိုးုခြားခိုင့်��
ထ့�များုချင်�်များျ ့ု�အစော�က်းင်�်သင်သ့်သစောလးက်န်ှှင််် လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီအစော�က်းင်�်စော�းမ်ြပို့ချျက်တ့်��က့်� 
အစောမြချချပံြီးပို့ီ� ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူတွင် ်များည်သ်ည်တ့်��လ့�များည်ဟ်ု�သင်ထ်င်သ်လ�-

• က်န်းဦး� ၂၄ န်းး�ီတွင််
• များုချင််�မြ�စီစ်ီဉ်် �က်လ်က်စ်ောမြပို့းင်�်လ�လးသည်န်ှှင်််အများှ

၁၉၇



၁.၃ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်�၃၀)

များ့န်းစီ ်၃၀ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့စ်ောစီပြီးပို့ီ�၊ ယင်�်တ့��က့်�သင်တ်န်း်�
ချန်း�်များစော�ှ��ှ့FLIP CHARTစောပို့်တွင် ်ချျစော��ပို့ါ။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�တွင် ် စောအးက်ပ်ို့ါအချျက််တ့�� ပို့ါဝင်ပ်ို့ါစောစီ (အချျက်တ့်�င်�်တွင် ် ယဉ််စောက်ျ�များုအ�
သင်််စောတးစ်ောသး)-

• အများ့��အက်း
• စော��က်င်�်များုနှှင်် ်လ�ံခြုံချုံစီ့တခ်ျျ�များု
• အစီး�အစောသးက်န်ှှင််် အစော�ျး်ယများက်း
• အများျ ့ု�သများီ�များျး�တက့်�ယစ်ော�သန်း််�ှင်�်များုအသ��ံအစော�းင်မ်ျားျး�
• စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းအစောထးက်အ်ပို့ံ်
• ဥပို့စောေစော�က်းင်�်အ�က့်�ယစ်ီး�မြပို့ုနှ့�င်မ်ြချင်�်
• လ�ပို့င််န်း�်စီဉ်န်ှှင််် အစောမြချအစောန်းအစော�က်းင်�်က့်�ပို့�မံျားှန်းစ်ောမြပို့းမြပို့မြချင်�် (အများျး�အး�မြ�င်် ်ဤ

အချျက်က့််�လျစီလ်ျ�ရှုု ထး�သည်၊် သ့��စောသး ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူ တ့�င်�်
အတွက် ်စောက်းင်�်စီွးသ့�ှ့၍ အး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�် မြချင်�် ချံ�သည်ဟ်ု� ချစံီး�လ�ပို့က့််�င်န်ှ့�င််
�န်း် ဤအချျက်သ်ည် ်အလွန်း်အစော��ကြီးက်ီ�သည်)်

• က်ျး�/များစော���းအစောလ�စောပို့�လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ည််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�နှှင်် ်အမြချး�
ဝန်း်ထများ�်များျး�က့်� စောတွ���နံှ့�င်ခ်ျွင််် (၎င်�်တ့��၏သစော�းထး�က့်�အပြီးများ�စောများ�ပို့ါ။အများျ ့ု�သများီ�
တစီဦ်း�သည် ်အများျ ့ု�သများီ�ဝန်းထ်များ�်က့်� ပို့့�လ့�လး�လ့များ်မ်ျားည်၊် အများျ ့ု�သး�သည် ်အများျ ့ု�သး�
ဝန်း်ထများ�်က့်�ပို့့�လ့�လး�လ့များ်မ်ျားည်ဟ်ု�များယူ�သင်််ပို့ါ)

• သင်််စောတးစ်ောသးလူများု�က်သ်ွယစ်ော��ချစံီး�ချွင်် ်ဥပို့များး- များ့သး�စီ�နှှင်် ်သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�။ (များ
သင်််စောတးစ်ောသးလူများု�က်သ်ွယစ်ော��သည် ်လူက်�န်းက််ူ�သည်် ်က်ျ��လွန်းသ်ူများျး�သ့��များဟု�တ ်
ထ့�ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်မ်ျားှသူများျး�နှှင်် ်အ�က်အ်သွယ ်�သွး�နှ့�င်စ်ောစီသည်)်

၁.၄ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၅ �ိန်စ်�)

လုပို့�်ှး�များုနှှင်် ်�လ့�က်မ်ျားျး�က့်�စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - ကု�်�/�မော်���်ထိည်း်�သူွင့်��စ်ဉ်း��စ််��ု��်�
• များ့န်း�်များများျး�နှှင်် ်က်စောလ�များျး�အတွက် ်မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့များျး�ထး�သင်််

သည်။်
• က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ အများျ ့ု�သး�များျး�သည် ်အများျ ့ု�သး�အ�း�ှ့များျး�က့်� ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွး များ

တ��ံမြပို့န်းပ်ို့ါ။
• မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်များည်သ်ည််် လ့င် ်(က်ျး� သ့�� များ) အ�း�ှ့က်များ့များ့တ့��အး�ဂ္ဂရှု�စီ့�က်/်စောများ�ချွန်း�်များျး�

စောများ��န်း ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က်စော�ွ�ချျယသ်င်််သည်။် 
• အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့က်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်းစ်ောတးင်�်�့�စီဉ်် များလ�ပို့စ်ော�းင်စ်ောပို့�နှ့�င်ပ်ို့ါ

က်ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီ�န်း ်အတွက် ်များ့တ�်က်ဌ်ားန်းတစီ်ချ�က် အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့သ့��များဟု�တ ်
အများျ ့ု�သများီ�က့်�ယစ်ီး�လှယတ်စီဦ်း� ထး�စောပို့�သင််သ်ည်။်

၁၉၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Gender Considerations

• Female officers should be allocated where 

possible to women and children

• Male victims don’t necessarily respond 

better to male officers

• Where possible victims should be given a 

choice of what gender officer oversees their 

care/ and interviews them.

• Where it is not possible for a female officer 

to interview as requested, a female officer 

or representative from a partner 

organisation should be present for support.

�လူိုကု� - �ကု�သူွယ်�မော်ခြား�်�ို�န်� လူိုအ���ု��်�
• �က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့��းတွင် ်အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်မ်ျားု�ှ့�န်း ်အမြချး�လ့�အပို့စ်ောသးအ�းများှန်းသ်များှ

က့်� ပို့ံ်ပို့့��သည်််အတွက် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်က့်�ဤစောန်း�းတွင် ်စီသင်််
သည်။်

• �က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�စော��တွင် ်က်ျး�/များပို့ါဝင်မ်ျားုက့်�စီဉ်�်စီး�သင််သ်ည် ်(�့�လ့�သည်မ်ျားှးက်ျး�
နှှင််် များ)။

• လ့�အပို့်ပို့ါက်စီက်း�မြပို့န်းက့််��က်သ်ွယသ်င်််သည် ်(စောန်းးက်စ်ီးသင်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ်ဤ
အစော�က်းင်�်ပို့့�ပို့ါများည်)်။

• စီက်း�လ��ံသ��ံစီွ�များုက့်�သတ့မြပို့ုပို့ါ �့�လ့�သည်မ်ျားှး - စော�က်းက်လ်န်း််စောစီများည််် ပို့ည်း�ပို့်
�့�င််�း စီက်း�လ��ံများျး� သ��ံစီွ�များုစော�ှးင်�်န်း်။

• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူအး�များ့သး�စီ�သ့��များဟု�တ ်က်ူည်ီစောပို့�များည််သ်ူနှှင်််�က်သ်ွယ�်န်း် က်ူည်ီပို့ါ။
• လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�စီစီစ်ော��ချျက််မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်မြ�င်် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�၏ လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�

က့်� သ့�ှ့နှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�စောမြ��ှင်�်စောပို့�နှ့�င်�်က်သည်။်

၁၉၉



Communication Needs

• A VCA should begin here as it supports all of the other needs being 

communicated effectively.

• Consider the gender implications in interpersonal communication (i.e., 

male vs. female) 

• An interpreter should be contacted where needed (more on this in next 

session) 

• Be conscious of language, i.e., avoid using intimidating professional 

language

• Support the victim to make contact with family or a support network. 

• Working through a needs assessment questionnaire can help to inform a 

victim of how needs are identified and addressed.

�လူိုကု� - မော်ဘ�ကုင့်���ုနှှင့်�် လူု�ခြုံခို�� စ်ိတွ�ခို���ု
‘စော��က်င်�်သည်’်၊ ‘လ�ခံြုံချုံသည်’် ဟုူစောသးချံစီး�ချျက်သ်ည် ်လူတစီဦ်း�နှှင်််တစီဦ်း�များတူနှ့�င်သ်ည်က့််�
န်းး�လည်�်န်း် လ့�အပို့ပ်ြီးပို့ီ�ထ့�လူတစီဦ်း�စီီသည် ် များ့များ့တ့��၏ စော��က်င်�်သည်၊် လ�ံခြုံချုံသည်ဟ်ုူစောသး
ချစံီး�ချျက်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ� ‘က်ွများ�်က်ျင်သ်ူများျး�’ မြ�စီသ်ည်််အစောလျးက် ်၎င်�်တ့��နှှင််် စော�ွ�စောနှွ�
တ့�င်ပ်ို့င်သ်င်််ပို့ါသည်။် န်းများူန်းးများျး�တွင် ်-

• စော��က်င်�်စောသးစောန်းထ့�င်စ်ီ�း�ှ့များု
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််စ်ောန်း�း၏ တည်စ်ောန်း�း
• စောန်း�းအများျ ့ု�အစီး� (ဥပို့များး - မြပို့တင်�်များျး�နှှင်် ်အချန်း�်၊ အချန်း�်ဟုး�ယန်ှှစီ်ထပို့မ်ျားှးလ�)
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချ�ံများည််လ်ူတစီဦ်း�ထ့�င်စ်ောန်းစောသးအချန်း်�ထ�များှစောန်း�း�့�လ့�သည်မ်ျားှး - 

တခံျါ�က့်�စောက်ျးစောပို့�ထး�သလး�။
• အချန်း်�ထ�များှး�ယသ်ူ�ှ့သလ�။

အထပို့စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ အချျက်အ်း�လ��ံအတွက် ်က်ျး�/များပို့ါဝင်မ်ျားု �့�လ့�သည််များှးများ့န်း�်များများျး�၊ စောယးက်ျ်း�
များျး�၊ စောယးက်ျ်း�စောလ�များျး�နှှင်် ်များ့န်း်�က်စောလ�များျး�၏ များတူည်ီစောသးလ့�အပို့မ်ျားုတ့��က့်�စီဉ််�စီး�ပို့ါ။

၂၀၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Safety and Security
• We need to understand what feeling ‘safe’ and ‘secure’ means for individuals, it 

means different things to different - individuals are the ‘experts’ on what safety 

and security means for them and should be consulted. Examples include:

o Having safe accommodation 

o Location of the place where they are interviewed 

o Features of the place where they are interviewed (Does the room have 

windows? Which floor of the building is the room on?)

o Where is an individual sitting as they are questioned (i.e., facing the door or 

back to the door)? 

o Who else is in the room? 

• And for all of the above, consider the implications of gender, i.e. the different 

needs of women, men, boys and girls.

Basic Needs

• Culturally appropriate food

• Personal hygiene products, including sanitary items for women

• Access to any necessary medication

• Immediate medical needs need to be met (gender sensitivity to the

engagement of medical professions e.g. female for female and male for male)

depending on the preference of the victim/survivor.

�လူိုကု� - အမော်ခြားခိုခို�လူိုအ��ခို�ကု���်�
• ယဥ�စောက်ျ�များုအ�သင််စ်ောတးစ်ောသးအစီး�အစီး
• အများျ ့ု�သများီ�များျး�အတွက် ်အည်စီအ်စော�က်�ပို့စီစည်�်များျး�အပို့ါအဝင် ်တစီ်က့်�ယစ်ော�သန်း််�ှင်�်

စော�� ပို့စီစည်�်များျး�
• လ့�အပို့်စောသးများည်သ်ည််် စော��ဝါ�က့်�များ�့�သ��ံစီွ�နှ့�င်ခ်ျွင်််
• ရှု�တတ်�က်လ့်�အပို့စ်ောသးစော��ဝါ�များျး�က့်���ှ့နှ့�င်�်များည် ်(စော��ပို့ည်း�ှင်မ်ျားျး�နှှင်််ပို့ူ�စောပို့ါင်�်

များုတွင် ်က်ျး�/များစော���း ထ့ချ့�က်ခ်ျစံီး�လွယမ်ျားုက့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်း ်ဥပို့များး - 
အများျ ့ု�သများီ�အတွက် ်အများျ ့ု�သများီ�နှှင််် စောယးက်ျ်း�အတွက် ်စောယးက်ျး်�)

၂၀၁



Working with Children

• Access to child-safeguarding specialist

• Hierarchies, gender and power dynamics are polarised for children 

�လူိုကု� - ကုမော်လူ���်�နှှင့််� အလူု��လူု��ခြားခိုင့်��
• က်စောလ�စော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံစော��အထူ�က်ွများ�်က်ျင်ပ်ို့ည်း�ှင်မ်ျားျး�
• အထက်/်စောအးက်၊် က်ျး�/များနှှင်် ်�သဇူးးလှများ�်များ့��များုတ့��သည် ်က်စောလ�များျး�အတွက် ်အစီွန်း်�

နှှစီ�်က်တ်ွင် ်�ပို့တ်ည် ်စောစီသည်။်

၂၀၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking

၂၀၃



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၄ 
ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ/ကု�း�လူွန်�ခို��သူူ
ဗျူဟာိုခြား��ခို�ဉ်း��ကု��န်ည်း��အတွွကု�စ်ိတွ�
�ိုင့်���ိုင့်��်မော်�ှ�ဦး�သူူန််ခြား��စ်ုခြားခိုင့်�� 
(အ�ိုင့်�� ၂)

�ည်း��ှန်��ခို�ကု� - PFAစော�းင်�်ွက်စ်ောပို့��န်း ်စီွများ�်�ည်တ်ည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်

သူင့်�ကြကု်��ု�ည်း��ွယ်�ခို�ကု���်� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်လ့်များ််များည်-်

• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူများျး�/ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အလ�ပို့်လ�ပို့်�းတွင် ်PFA ၏ န်းး�စောထးင််
မြချင်�်နှှင််် ချျတ့�်က်မ်ြချင်�်�့�င်�်းစီည်�်များျဉ််�များျး�အသ��ံမြပို့ုများုက့်�စော�းမ်ြပို့နှ့�င်�်များည်။်

• ထ့ချ့�က်န််းစီ်န်းးသူများျး�/ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့��းတွင် ်တက်က်ြွက်စီွး 
န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်�်များည်။်

• PFA ၏ ချျတ့်�က်မ်ျားုအပို့့�င်�်က့်�စော�းမ်ြပို့နှ့�င်�်များည်။်

အခို�နိ်� - �ိန်စ်�၉၀

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

FLIP CHARTများျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်�

၂၀၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။ န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်

၂။တက်က်ြွက်စီွး 
န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်

၃။ ချျတ့်�က်မ်ြချင်�်

စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�များု၏ န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်
သစော�းတ�း�က့်�စောလလ်း�န်း်

တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်န််းည်�်လများ�်များျး�က့်�စီများ�်သပို့�်က်ည််�်န်း်

စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�များု၏ ချျတ့်�က််မြချင်�်
သစော�းတ�း�နှှင်် ်များ့တ်�က််စောပို့��န်း်

၇၅

၄၅

၁၅

လူု���ှ်��ု ၁ - န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�များု၏ န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်သစော�းတ�း�က့်�
စောလလ်း�န်း်

အခို�နိ်� - ၇၅�ိန်စ်�

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၃၀ �ိန်စ်�)

PFA ၏ မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်နှှင််် �က်ည််ရ်ှုုမြချင်�်အ�င်််များျး�သည် ်က်ွနှ�်ပို့တ့်��၏ ပို့ည်း�ပို့�့်�င်�်းဗဟု�သ�တ
နှှင််် ���ံမြ�တမ်ျားုတ့�� လ့�အပို့သ်လ့�အမြချး�အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�အသ��ံမြပို့ု�န်းလ်ည်�်လ့�အပို့သ်ည်။် 
သ့���းတွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/ ထ့ချ့�က် ် န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်တွင် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/
န်းစီန််းးသူများျး� နှှင််် များ့တ်�က်အ်မြ�စီ ် စော�းင်�်ွက်သ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ် သူတ့��၏ 'အသ'ံထွက်�်န်း် 
တ့�က််တွန်း်�ပြီးပို့ီ�၊ ၎င်�်တ့��က့်� ‘အစောတွ�အကြံက်ုံစော�က်းင်် ်က်ွများ�်က်ျင်သ်ူများျး�’ ဟု�ရှုုမြများင်သ်ည်။် များန်းက်မ်ြ�န်း ်
စောတွ���ံစောများ�မြများန်း�်သည်််န်းည်�်လများ�်များျး�စီးသင််ချျန့်း်တွင််န်းး�စောထးင််မြချင်�်န်းည််�လများ�်များျး�က့်�ပို့ါ 
ထပို့မ်ျားစံော�းထ်�တပ်ြီးပို့ီ�၊ ဤ စီးသင်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ်စောလလ်းချ�သ်ည်တ့်��က့်�တည်စ်ော�းက်သ်ွး�များည်။်

�လူိုကု� - လူု��င့်န်�� - န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��
PFA ၏ န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်အ�င်််တစီခ်ျ�စီီတ့�င်�်တွင် ် �းလ�ပို့သ်င်််သည်ဟ်ု�ထင်သ်လ�က့်� 
သင်၏်အစော�းန်ှှင််် စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါ-

• က်န်းဦး��က်သ်ွယမ်ျားု
• လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�နှှင််် စီ့���့များမ်ျားုများျး�

၂၀၅



သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စော�ွ�စောနှွ��န်း ်၅ များ့န်းစီ် အချျန့်း်စောပို့�ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�ထမံျားှ စောထးက််မြပို့ 
အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး��ယူပြီးပို့ီ�လှင် ်�လ့�က်န်ှှင််် စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ို့ါ။

�လူိုကု� - န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��

Task: Listen

With your partner, discuss what you think should be done at each stage of 

the ‘Listen’ principle of the Psychological First Aid:

Initial Contact
Discuss 

Needs and 
Concerns

Listen 
Effectively 
and Help 
Survivor/ 

Victim Feel 
Calm

Listen

Initial contact • Introduce yourself and your role 

• Explain the situation and the purpose of the conversation 

• Find a suitable place to talk where the person feels safe 

and comfortable 

Discuss 

needs and 

concerns 

• Always ask about needs, do not make assumptions 

• Support the individual to prioritize 

• Find out about any concerns as well as needs 

• အက်ျ ့ု��ှ့စောအးင် ်န်းး�စောထးင်န််းည်�်နှှင််် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူအး� စီ့တတ်ည််ပြီးင့်များ ်
စောအ�ချျများ�်�န်း ်က်ူည်ီများု

၂၀၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

အက်ျ ့ု��ှ့စောအးင် ်
န်းး�စောထးင်န််းည်�်နှှင််် 
က်ျ�� လွန်း်ချ�ံသူ/ 

န်းစီန််းးသူအး� စီ့တ်
တည်ပ်ြီးင့်များ ်စောအ�ချျများ�်

�န်း် က်ူည်ီများု

• စီက်း�စောမြပို့း�န်း ်�့အး�များစောပို့�ပို့ါနှှင််၊် သ့��စောသး ်သူတ့��စောမြပို့းချျင်သ်ည်က့််�
စောမြပို့းချွင််မ်ြပို့ုပို့ါ

• က့်�ယဟ်ုန်း်အမြပို့ုအများူက့်�သတ့မြပို့ုများ့ပို့ါစောစီ
• သက်စ်ောတးင်််သက်သ်း�ှ့သည်အ်ထ့န်းီ�က်ပို့ပ်ို့ါစောစီ၊သ့��စောသး ်

ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်သ်လ့�သ့��များဟု�တ ်များသင််စ်ောတးသ်ည််် တ့�င် ်စောအးင် ်များ
က်ပို့ပ်ို့ါနှှင်််

• စော��တ့�က်သ်ည် ်များျက်န်ှှးချျင်�်�့�င်ထ်က် ်ထ့ပို့တ့်�က်စ်ောတွ� မြချင်�်
က့်�န်းည်�်စောစီသည််

• က့်�ယဟ်ုန်း်အမြပို့ုအများူ�ွင််ထ်း�ပို့ါ (လက်မ်ျားပို့့�က်ပ်ို့ါနှှင်််)
• စီးန်းးရှု့�င်�်ပို့င်�်စီွးန်းး�စောထးင်သ်ည်််စီွများ�်�ည်မ်ျားျး�သ��ံပို့ါ

• များျက်လ်��ံချျင်�်��စံောတွ�များုနှှင််် အမြပို့ည််အ်ဝန်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်
• အစောနှှးင်််အယှက် ်များမြ�စီစ်ောစီနှှင််် ဥပို့များး - က့်�ယ်�်�န်း�်က့်�ယ�်က်ည်််

စောန်းမြချင်�်မြ�င်် ်လက်ခ်ျစံော�က်းင်�်မြပို့သသည်် ်စောချါင််�ပြီးင့်တမ်ြချင်�်နှှင််် 

Listen
Listen 

effectively 

and help 

survivor/ 

victim feel 

calm

• Do not pressure the individual to talk but allow them 

opportunity to share what they want to

• Be conscious of body language 
o Close enough to be comforting but not so close that it could be 

threatening or inappropriate 

o Side on rather than opposite is less confrontational 

o Open body language (do not cross arms)

• Use ‘ ompassionate-Active’ listening s ills 
o Eye contact and full attention 

o Do not get distracted, e.g., looking at your phone 

o Nod head and make agreeable noises where appropriate 

o Periodically summarize what has been said to show that you are 

listening and confirm that you have understood 
o Use a gentle/ empathetic/ non-judgemental tone in your voice 

က်န်းဦး��က်သ်ွယမ်ျားု • သင်၏် တးဝန်းန်ှှင််် သင်််အစော�က်းင်�်များ့တ�်က်ပ်ို့ါ
• အစောမြချအစောန်းနှှင််် စီက်း�စောမြပို့း�မြချင်�်၏�ည်�်ွယခ်ျျက်က့််��ှင်�်မြပို့ပို့ါ
• စော��က်င်�်၍ သက်စ်ောတးင်််သက်သ်း�ှ့သည်ဟ်ု�ချစံီး��သည်် ်

သင်််စောတးစ်ောသးစောန်း�းတစီ်ချ��ှးပို့ါ

လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�
နှှင််် စီ့���့များမ်ျားုများျး�က့်�

စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါ

• လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်�အပြီးများ�တများ�်စောများ�ပို့ါ။ ယူ�ချျက်မ်ျားျး�များလ�ပို့ပ်ို့ါနှှင်််
• ဦး�စီး�စောပို့�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်�်န်း် လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီက့်�ပို့ံပ်ို့့��ပို့ါ
• လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က်�သ့်��ပို့င် ်စီ့���့များမ်ျားုများျး�က့်�လည်�်စော�းထ်�တပ်ို့ါ

၂၀၇



�လူိုကု� - ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််�ှု vsသူန််�ကြကုင့်�န််�ှု
သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး��လ့�က်က့််�မြပို့ပြီးပို့ီ�မြချး�န်းး�ချျက်န်ှှင််် �းစော�က်းင််ထ့်ချ့�က််န်းစီန််းးသူ/ 
က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ ဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်နှှင််် �က်စ်ီပို့မ်ျားု�ှ့သလ�စော�ွ�စောနှွ�ချ့�င်�်ပို့ါ။

Empathy vs Sympathy

အက်ျ ့ု��ှ့စောအးင် ်
န်းး�စောထးင်န််းည်�်နှှင််် 
က်ျ�� လွန်းခ်ျ�ံသူ/ 

န်းစီ်န်းးသူအး� စီ့တ်
တည်ပ်ြီးင့်များ ်စောအ�ချျများ�်

�န်း် က်ူည်ီများု

• သင််န်းး�စောထးင်သ်ည််် အချျက်မ်ျားျး�နှှင််် သင်န််းး�လည် ်ထး�သည််
များှးစောသချျးစောစီ�န်း ်အချါအး�စောလျးစ်ီွးမြပို့န်း၍် အနှှစီ်ချျုပို့်စောမြပို့းမြပို့ပို့ါ

• သ့များ်စောများွ�စောသး/ က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစောသး/ ���ံမြ�တသ်လ့� များဟု�တ်
သည််် အသမံျားသ��ံ��စီက်း�စောမြပို့းပို့ါ

�လူိုကု� - ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််�ုနှှင့်�် သူန််�ကြကုင့်�န််�ု

ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််�ု
အမြချး�လူတစီဦ်း�၏ �ဝတွင်�်ဝင်စ်ော�းက်ပ်ြီးပို့ီ� ထ့�သူ၏�ဝအစောတွ�အကြံက်ုံများျး�က့်�စီ့တက််ူ�ယဉ်ပ်ို့�ံ
စော�းန်ှ့�င််စီွများ�်
(�င်�်မြများစီ ်- Chambers English Dictionary, 1989 edition)

သူန််�ကြကုင့်�န််�ု
(တစီစ်ီ�တံစီဦ်း�ချံစီး�စောန်း�သည်က့််�) န်းး�လည်မ်ြချင်�်နှှင််် ဂ္ဂရှု�စီ့�က်မ်ျားုက့်�မြပို့သမြချင်�်
(များူ�င်�် - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sympathy)

၂၀၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

စီးန်းးန်းး�လည်မ်ျားုသည် ် သန်းး��က်င်န််းးများုက့်�စော�းမ်ြပို့�န်း ် အစော��ကြီးက်ီ�စောသးန်းည်�်လများ�်မြ�စီသ်ည်။် 
သ့���းတွင် ် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးများုသည် ် အမြချး�လူတစီဦ်း��းမြ�စီစ်ောန်းသလ�က့်�န်းး�လည်သ်ည်််န်းည််�
လများ�်တစီခ်ျ�မြ�စီသ်ည်။် ယင်�်သည် ် ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည်စ်ော�းက်�်န်း်နှှင််် များှစောဝမြချင်�်နှှင််် ပို့ူ�စောပို့ါင်�်
စော�းင်�်ွက်မ်ြချင်�်တ့��က့်�အး�စောပို့�သည်။်
က့်�ယခ်ျျင်�်စီးများုက့်�သတ့မြပို့ု၍စောလက််ျင််မ်ြချင်�်သည် ် ယ��ံက်ည်မ်ျားုတည််စော�းက်မ်ြချင်�်နှှင််် က်ျ��လွန်းခ်ျံ
�သူ /န်းစီ်န်းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည်�်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�်၏ အဓိ့က်စောသးခ်ျျက်မ်ြ�စီသ်ည်။် အချျ ့ု�
သူများျး�သည် ်သ�းဝအစောလျးက် ်အမြချး�သူများျး�ထက် ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ်ပို့့�များျး�သည်။် အများျး�
အး�မြ�င်် ် အများျ ့ု�သများီ�များျး�သည် ် အများျ ့ု�သး�များျး�ထက်ပ်ို့့�၍ က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ် ကြီးက်ီ�များး�သည်ဟ်ု�
ထင်�်က်သည်။် ထ့�သ့��ထင်မ်ြများင်မ်ြချင်�်များှး လူ်အ�ွ��အစီည်�်အတွင်�် က်ျး�/များစော���း က့်�များည်သ့်��ရှုု
မြများင်သ်ည်ဟ်ုူစောသး (ပို့ထများစောန်း်တွင်သ်င်ခ်ျ�်ပြီးပို့ီ�) က်ျး�/များစော���းလူများုစော�းင်သ်ွတသ်ွင်�်မြချင်�်စော�က်းင်် ်
မြ�စီစ်ောပို့်စောသးလွ�များှး�စောသး ယူ�ချျက် ်မြ�စီသ်ည်။်
က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တန်ှှင်််ပို့တသ်က်၍် စောက်းင်�်စောသးသတင်�်တစီ�်ပို့မ်ျားှးဦး�စောနှှးက်စ်ောက်းင်�်စီွး�ွ�ံပြီး�့ု�
သည််် များည်သ်ူများ�့�က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တတ့်��လး�န်း ်မြများိင််တ်င်န်ှ့�င်စ်ီွများ�်သ့��များဟု�တ ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးတတ်
�န်း် စောလက််ျင်် ်နှ့�င်သ်ည်။် သ့��မြ�စီ၍် သူတ့��က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစောပို့�များည််သ်ူနှှင််် ၎င်�်တ့��က့်�ယတ့်�င်အ်တွက် ်
အက်ျ ့ု��ှ့သည်။် �လ့�က်တ်ွင် ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ်အများျ ့ု�အစီး� ၃ များျ ့ု�က့်�စော�းထ်�တ်လ့များ််များည်။် 

Empathy and Sympathy

Empathy

• The power of entering into another’s personality and imaginatively

experiencing his experiences.
(Source: Chambers English Dictionary, 1989 edition)

Sympathy

• (an expression of) understanding and care for someone else's

suffering
(Source: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sympathy)

၂၀၉



Emotional Empathy

Emotional empathy when you quite literally feel the other person’s 

emotions alongside them, as if you had ‘caught’ the emotions.

Emotional empathy has benefits, because

• It means that we can readily understand and feel other people’s 

emotions.

• This is vital for those in the caring professions, such as doctors and 

nurses, to be able to respond to their patients appropriately.

• It also means that we can respond to friends and others when they are 

distressed.

�လူိုကု� - ခို�စ််��ုနှှင့်�်�ိုင့်�မော်သူ်ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််စ်ိတွ�
ချံစီး�များုနှှင်််�့�င််စောသးက့်�ယ်ချျင်�်စီးစီ့တ်သည််အမြချး�သူတစီ်ဦး�၏ချံစီး�များုများျး�နှှင်််အတူသင််
က့်�ယတ့်�င်အ်စောတး်
အတန်း်လ့�က််ပို့ါချံစီး�များုမြ�စီ်သည််။အ�ယ်စော�က်းင်််�့�စောသး်သင််က့်�ယ်တ့�င််ချံစီး�များုများျး�၏�များ�်စီး�
မြချင်�်က့်�ချလံ့�က်�်၍မြ�စီသ်ည်။်
ချစံီး�များနုှှင််် �့�င်စ်ောသးက့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီတ့တ်ွင် ်စောက်းင်�်က်ျ ့ု�များျး��ှသ့ည်။်အ�ယစ်ော�က်းင်််�့�စောသး ်-

• က်ွနှ�်ပို့တ့်��သည် ် အမြချး�သူများျး�၏ ချစံီး�များုများျး�က့်�န်းး�လည်ပ်ြီးပို့ီ�ချစံီး�နှ့�င်သ်ည််် အဓိ့ပို့ာါယ်
မြ�စီသ်ည်။်

• ��းဝန်းမ်ျားျး�နှှင််သ်ူန်းးမြပို့ုများျး�က်�သ့်�� စောစီးင်််စော�ှးက်မ်ျားုစောပို့��သူများျး�အတွက် ် ၎င်�်
တ့��၏လူန်းးများျး�က့်�  သင်််စောတး်သလ့� တ��ံမြပို့န်း�်က်�်နံှ့�င်�်န်း် ဤအချျက်သ်ည် ် အဓိ့က်
မြ�စီသ်ည်။်

• သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ် အမြချး�သူများျး�စီ့တ�့်စီီ�စောန်းချျန့်း်တွင် ် က်ွနှ�်ပို့တ့်�� တ��ံမြပို့န်း�်က်�်ံ 
နှ့�င်သ်ည်ဟ်ု�လည်�်အဓိ့ပို့ာါယ�်သည်။်

ချစံီး�များုနှှင််�့်�င်စ်ောသးက့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တစ်ော�က်းင်် ် �့��က်ျ ့ု�များျး�လည်�်�ှ့နှ့�င်သ်ည်။်အ�ယ်စော�က်းင်််
�့�စောသး်-

• အ�့�ပို့ါချစံီး�များုများျး�၏ လွန်းက််�စောသးလှများ�်များ့��မြချင်�်က့်�ချ�ံနှ့�င်သ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ်တ��ံမြပို့န်း�်န်း်
များတတန်ှ့�င်စ်ောပို့။ ယင်�်အး�က့်�ယခ်ျျင််�စီးစီ့တခ်ျျင်�်�့စီီ�သည်ဟ်ု�စောချ်သည်။်

• လွန်းက််�စောသးလှများ�်များ့��မြချင်�်ချ�ံနှ့�င်�်ွယ�်ှ့သူသည် ် များ့များ့၏က့်�ယပ်ို့့�င်စ်ီည်�်များျဉ််�နှှင််် 
လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် အထူ�အး�မြ�င််် များ့များ့က့်�ယက့််�ထ့န်း�်ချျုပို့်နှ့�င်မ်ျားုလ့�အပို့သ်ည်။် ထ့��စော�က်းင်် ်
၎င်�်တ့��၏စီ့တခ်ျစံီး�ချျက် ်များျး�က့်�ပို့့�များ့�စောက်းင်�်များွန်းစ်ီွးစီီများနံှ့�င်လ်းသည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Compassionate Empathy

• Compassionate empathy is what we usually understand by empathy:

feeling someone’s pain, and taking action to help.

• Compassionate empathy is the type of empathy that is usually most

appropriate.

•

�လူိုကု� - သူန််�ကြကုင့်�န််�ှုခြား�င့်�် ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််စ်ိတွ�

သန်းး��က်င်န််းးများုမြ�င်် ် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တသ်ည် ် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တဟ်ု��့�လှင် ် အများျး�အး�မြ�င်် ်
က်ွနှ�်ပို့်တ့��န်းး�လည််ထး�သည်် ် အဓိ့ပို့ားယ ် မြ�စီပ်ို့ါသည် ် - အမြချး�သူတစီဦ်း�န်းးက်ျင်ခ်ျစံီး��များုက့်� 
များ့များ့က့်�ယ၌် ချံစီး�ပြီးပို့ီ�အက်ူအည်ီစောပို့�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

သန်းး��က်င်န််းးများုမြ�င်် ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တသ်ည် ်အများျး�အး�မြ�င်် ်အသင်််စောတး�်�ံ�စောသး က့်�ယခ်ျျင်�်
စီးစီ့တ်များျ ့ု�မြ�စီသ်ည်။်

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

အများျး�အး�မြ�င်် ် သင်၏်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးများုက့်�လ့�ချျင်သ်ူများျး�သ့��များဟု�တ ် လ့�အပို့်သူများျး�သည် ် ၎င်�်
တ့��၏ န်းးက်ျင်ခ်ျစံီး�များုများျး�က့်� သင််ချစံီး��န်း ် သ့��များဟု�တ ် ၎င်�်တ့��နှှင်််အတူလ့�က််လငံ့်�စောကြွက်��န်း ်
(စီ့တ်ချစံီး�များု�့�င်�်းက့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ)် လ့�အပို့မ်ျားည် ်များဟု�တပ်ို့ါ။

ယင်�်တ့��အစီး�သူတ့��ကြံက်ုံစောတွ�စောန်း�သည်က့််�သင်က််န်းး�လည်�်န်း်နှှင််် စီးန်းး�န်း်၊ ထ့��ထက်ပ်ို့့�
အစော��ကြီးက်ီ�သည်မ်ျားှး မြပို့ဿန်းးစောမြ��ှင်�်�န်းအ်တွက် ်သူတ့��အး�က်ူည်ီ�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် ယင်�်များှးသန်းး�
�က်င်န််းးများုမြ�င်် ်က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တ ်မြ�စီသ်ည်။်
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How to Develop Empathy

• Tune into emotional cues

• Show sensitivity to others perspectives

• Active listening

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အစောစီးပို့့�င်�်စောများးဂ်္ဂျ��များျး�တွင် ် လူများျး�၏အစောမြချအစောန်းက့်��က်ည််လ်ှင် ် အက်ျယတ်ဝင််် မြများင်န်ှ့�င်�်န်း်
နှှင််် က်ွနှ�်ပို့တ့်��၏ ယ��ံက်ည်မ်ျားုစီန်းစီမ်ျားျး�က့်�လည်�်သတ့မြပို့ုများ့�န်း ် အစော��ကြီးက်ီ�စော�က်းင်�်က့်�စောလလ်း
ချ�်ပို့ါသည်။် အမြချး�သူများျး�၏ ရှုုစောထးင််အ်မြများင်မ်ျားျး�က့်� ထ့ချ့�က််စောစီမြချင်�်များ�ှ့စောစီ�န်းအ်တွက် ် ယင်�်
အချျက်မ်ျားျး�က့်�အပြီးများ�သတ့မြပို့ု�န်း ်လ့�အပို့ပ်ို့ါသည်။်

ယစောန်း် များန်းက်ပ်ို့့�င်�်စီးသင်ခ်ျျန့်း်သည် ် လူများျး�၏အစောမြချအစောန်းများျး�က့်�ပို့့�ကြီးက်ီ�စောသးရှု�ပို့ပ်ို့�မံြ�င်််မြများင်မ်ြချင်�်
နှှင််် များ့များ့တ့��၏ အစောမြချအစောန်းက့်�က့်�ယတ့်�င်သ်တ့မြပို့ုများ့မြချင်�်တ့��၏ အစော��ကြီးက်ီ�များုက့်�စော�းထ်�တမ်ြချင်�်
မြ�စီသ်ည်။် က်ွနှ�်ပို့တ့်��သည် ် အမြချး�သူများျး�၏ အမြများင်မ်ျားျး�က့်�စီ့တန်ှှစီ်၍ချံစီး�န်းး�လည်န်ှ့�င်�်န်း် 
က့်�ယ်က့််�က့်�ယ ်အပြီးများ�သတ့စောပို့�စောန်း�န်း ်လ့�အပို့သ်ည်။်

စီ့တ�့်စီီ�များု၊ စီ့တေ်ဏာ�်း�များုနှှင်် ် မြပို့န်းလ်ည်တ်ည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း်တွင် ် က်ွနှ�်ပို့တ့်��
စော�ွ�စောနှွ�ချ�သ်လ့� ချစံီး�များု�့�င်�်း၊ ရှု�ပို့်ပို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အမြပို့ုအများူ�့�င်�်းလက်ခဏားများျး�က့်�သတ့မြပို့ု
�များည်။် အတူအလ�ပို့်လ�ပို့်စောန်းစောသး လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီက့်�သတ့မြပို့ုစောလလ်းမြချင်�်များှတ�င်် ် ၎င်�်
တ့��၏ချစံီး��များုများျး�      အး�န်းး�လည်စ်ီးန်းးနှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� စီ့တန်ှှစီ်၍ ချစံီး�စောပို့�နှ့�င်သ်ည်။်

�လူိုကု� - ကုိုယ်�ခို�င့်��စ််စ်ိတွ�ကုိုဘယ်�လူိုမော်�ွ��လူ�
• စီ့တခ်ျစံီး�များုက့်�န်းး�လည်�်န်း် အ�င်သ်င်််�ှ့ပို့ါ
• အမြချး�သူများျး�၏ အမြများင်မ်ျားျး�က့်�စီ့တအ်လွန်း်ဝင်စ်ီး�စော�က်းင်�်မြပို့ပို့ါ
• တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်ပ်ို့ါ
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�သူည်း�် န်ည်း��လူ��� ၆ ���ိ� (န်ည်း��လူ��� ၁)
အန်းည်�်���ံအး�စောပို့�တ့�က်တ်ွန်း�်များု
အထူ�သမြ�င်် ်��န်း်�စောမြပို့းချျန့်း်တွင် ်ဥပို့များးအး�မြ�င်် ်“အ့��”၊“�ယအ်ချျန့်း်လ�”၊“တက်ယ”် အစီ�ှ့သမြ�င်် ်
အသအံတ့�အစီများျး�စောပို့�မြချင်�်မြ�င်် ်သင်န်ှှင်််စီက်း�စောမြပို့းစောန်းသူအး� ၎င်�်တ့��စောမြပို့းသများှက့်�န်းး�စောထးင် ်
စောန်းစော�က်းင်�်အသ့စောပို့�နှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

အ�့�ပို့ါအသံတ့��များှးစောများ�ချွန်း်�များျး�၊ များှတခ်ျျက်မ်ျားျး�၊ စီက်း�စောမြပို့း�့�များုက့်�အစောနှှးင်််အယှက် ် များမြ�စီစ်ောစီ
�� ည်ိ့နှုင််�စောပို့�သူတစီ�်က်မ်ျားှး�ှ့စောန်းစော�က်းင်�်နှှင််် န်းး�စောထးင်စ်ောန်းစော�က်းင်�် တစီ�်က်မ်ျားှစောမြပို့းစောန်းသူ 
သ့စောစီ�န်း ် အတွက််မြ�စီသ်ည်။် ထ့�အသတံ့��က်များ့တစ်ော�ွ�ွ���န်း်နှှင််် စီက်း�စောမြပို့းစောန်းသူအး��က််
စောမြပို့း�န်း ်အး�စောပို့�သည်။်

(များူ�င်�် - On-Scene Guide for Crisis Negotiators, Frederick J. Lanceley, Boca Raton, CRC Press, 1999, 
pp 20-24 များှ စောက်းက်န်ှုတ်ချျက်မ်ြ�စီသ်ည်။်)

Six Active Listening Techniques (1) 

• Minimal Encouragement

• Sounds made, especially on the phone, to let one person know the other 

is there and listening. Such as, “Oh?”, “When?”, and “Really?”

• They are questions, comments, or sounds that do not interfere with the 

flow of conversation, but do let the subject know that the negotiator is 

there and listening. They help build rapport and encourage the subject to 

continue talking.
(Source: Adapted from On-Scene Guide for Crisis Negotiators, Frederick J. Lanceley, Boca Raton, CRC Press, 1999, pp 20-24).
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Six Active Listening Techniques (2)

A summary in your own words of what you were told. Demonstrates listening, 

creates empathy and establishes rapport because it is evident that you have 

heard and understood. Usually, paraphrasing begins with the words,

“Are you telling me…” or “Are you saying…”

Paraphrasing also clarifies content, highlights issues and promotes give-and -

take between you and the subject. It tends to make the subject a better 

listener.

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ��� ၆ ခိုု (န်ည်း��လူ���၂)

သင်အ်း�စောမြပို့းသည်် ် စီက်း�များျး�က့်�အနှှစီခ်ျျုပို့မ်ြချင်�်။ န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်၊ က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တထ်း�
မြချင်�်နှှင််် များ့တစ်ော�ွ�ွ��မြချင်�်တ့��က့်�စော�းမ်ြပို့ပို့ါ အ�ယစ်ော�က်းင််�့်�စောသး ် ၎င်�်များှးသင်န််းး�စောထးင်စ်ောန်း
�က်းင်�်နှှင််် န်းး�လည်စ်ော�က်းင််�သက်စ်ောသမြ�စီသ်ည်။် အများျး�အး�မြ�င်် ် စောအးက််ပို့ါစီက်း�များျး�နှှင်် ်
စီတင်�်က်သည် ်-

“န်းင် ်င်ါက့််�စောမြပို့းစောန်းတးက်...” သ့��များဟု�တ ်“ န်းင်စ်ောမြပို့းစောန်းတ�အ်စော�က်းင်�်က်...”
ယင်�်သ့��စောမြပို့းမြချင်�်သည် ် အစော�က်းင်�်အ�းက့်��ှင်�်လင်�်မြပို့တ်သး�စောစီသည်။် က့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�က့်�
ထင်�်ှး�စောစီပြီးပို့ီ� သင်န်ှှင်််တ�က် ် လူ�က်း�အစောပို့�အယူပို့့�များှစောစီသည်။် ထ့��မြပို့င် ် တစီ�်က်လ်ူအး�
လည်�်န်းး�စောထးင်စ်ောက်းင်�်သူ တစီစ်ောယးက်မ်ြ�စီစ်ောစီသည်။်

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ��� ၆ ခိုု (န်ည်း��လူ���၃)

အများျး�အး�မြ�င်် ် က်ွနှ�်ပို့်တ့��သည် ် မြပို့ဿန်းးစောမြ��ှင်�်�းတွင် ် အလွန်း်စောစီးစီွးဝင်ပ်ို့ါလ့��က်သည်။် 
ယင်�်များှးပို့ျက်စ်ီီ�မြချင်�်အစော�က်းင်�်မြ�စီသ်ည်။် အ�ယစ်ော�က်းင််�့်�စောသး ် တစီ်�က်လ်ူတွင် ်
အစော�က်းင်�်မြပို့ချျက် ် အ�င်သ်င်််များ�ှ့စောသ�သလ့� မြပို့ဿန်းးစောမြ��ှင်�်�းတွင် ် က်ူည်ီနှ့�င်မ်ျားည််် လ့�အပို့်
စောသးအချျက်အ်လက် ်အး�လ��ံက့်�လည်�်သင်မ်ျားသ့စောသ�စောသးစော�က်းင်် ်မြ�စီသ်ည်။်

ဤစောန်း�းတွင် ်အသ��ံမြပို့ုများျး�သည်် ်စီက်း�စီ�များျး�များှး -
“န်းင်.်.. မြ�စီပ်ို့�စံောပို့်တယ ်”၊ “န်းင်က််... အ�လ့�ပို့�စံောပို့်တယ”်၊ “င်ါ�က်း�တးစောတး.်..” (သင်�်က်း��တ� ်
စီ့တခ်ျစံီး�များု)
သူတ့�� များည်သ့်��ချစံီး�စောန်း�သည်ဟ်ု�တစီထ်စီခ်ျျများစောမြပို့း��သင်််အတွက် ် သူတ့��များည်သ့်��ချံစီး�စောန်း�ပို့�ံ
စောပို့်လ� �့�သည်က့််�စောမြပို့းမြပို့စောပို့�ပို့ါ။

၂၁၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Six Active Listening Techniques (3)
• Commonly, we all want to get into problem-solving too early, which is 

doomed to failure because the subject is often not ready to reason and 

you have not listened enough to get all of the information you need to 

assist in problem solving.

• Common phrases for you to use are,

•• “You sound…”, “You seem…” , “I hear…”  emotion heard by you .

• You do not tell people how they are feeling, but how they sound to you as 

if they are feeling.

Six Active Listening Techniques (4)

Reflecting or Mirroring

This is the technique of repeating the last word or phrase and putting a

question mark after it. This provides very exact responses because you are

using the subject’s own words. Reflecting or mirroring asks for more input

without guiding the direction of the subject’s thoughts and elicits information

when you do not have enough to ask a pertinent question.

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ��� ၆ ခိုု (န်ည်း��လူ���၄)
ထင်ဟ်ုပို့်တ��ံမြပို့န်း်မြချင်�်
ဤန်းည်�်လများ�်တွင် ် စောန်းးက်�်��ံစီက်း�လ��ံသ့��များဟု�တ ် စီက်း�စီ�က့်�ထပို့စ်ောမြပို့းပြီးပို့ီ�အ���ံတွင် ်
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် ဤန်းည်�်လများ�်သည် ် အလွန်းတ့်က်ျစောသးတ�ံ�မြပို့န်းမ်ျားုက့်�စောပို့�သည်။် 
အ�ယစ်ော�က်းင််�့်�စောသး် သင်သ်ည် ် တစီ�်က်လ်ူ၏ စီက်း�များျး�က့်�ထပို့စ်ောမြပို့းမြချင်�်စော�က်းင်် ်
မြ�စီသ်ည်။် တစီ်�က်လ်ူ၏စီက်း�က့်�ထပို့တ်ူတ��ံမြပို့န်းမ်ြချင်�်မြ�င်် ် သင်််တွင် ် အစော��ကြီးက်ီ�စောသးစောများ�ချွန်း�်
တစီခ်ျ�စောများ��န်း ်အ�င်သ်င်််များမြ�စီစ်ောသ�ချျန့်း်တွင် ်တစီ်�က်လ်ူထံများှ သတင်�်နှုက်မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။်

၂၁၅



Six Active Listening Techniques (5)

Open Ended Questions

The primary use of open-ended questions is to help a subject start talking.

Asking open-ended questions encourages the person to say more without

actually directing the conversation. They are questions that cannot be

answered with a single word such as “yes” or “no”.

*NB. Note that ‘Why’ questions can give a feeling of interrogation or

judgement.

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ��� ၆ ခိုု (န်ည်း��လူ���၅)
လွတလ်ပို့်စီွးစောမြ�နှ့�င်စ်ောသးစောများ�ချွန်း်�များျး�
လွတလ်ပို့်စီွးစောမြ�နှ့�င်စ်ောသးစောများ�ချွန်း်�များျး�သည် ် တစီ်�က်လ်ူအး�စီက်း�စီတင်စ်ောမြပို့းနှ့�င်�်န်း် က်ူည်ီ
သည်။် လွတလ်ပို့်စီွးစောမြ�နှ့�င်စ်ောသးစောများ�ချွန်း်�များျး� စောများ�မြချင်�်မြ�င်် ်စီက်း�လများ�်စော�က်းင်�်က့်�ထ့န်း်�ချျုပို့်
များုများ�ှ့�� ပို့့�စောမြပို့း�န်းအ်း�စောပို့�သည်။် ၎င်�်တ့��များှး “ဟု�တတ်ယ”် သ့��များဟု�တ ်“များဟု�တ�်ူ�” စီသည််် 
စီက်း�တစီလ်��ံထ�မြ�င်် ်စောမြ�နှ့�င်စ်ောသးစောများ�ချွန်း်�များျး�များဟု�တ�်က်စောပို့။
*NB. များှတသ်း��န်းမ်ျားှး “�းမြ�စီလ့်��” စောများ�ချွန်း�်သည် ်သစော�းများစောတွ�များုသ့��များဟု�တ ်အ���ံအမြ�တ်
စောပို့�သည်် ်ချစံီး�များုက့်�မြ�စီစ်ောစီသည်။် 

�လူိုကု� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��န်ည်း��လူ��� ၆ ခိုု (န်ည်း��လူ���၆)
အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်စ်ောသး�ပို့န််းး�များုများျး�
တ့တ�့်တမ်ြချင်�်သည် ် အ�င်််များျး�စီွးတွင် ် အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်မ်ျားု�ှ့သည်။် လူများျး�စီ�သည် ်
တ့တ�့်တမ်ြချင်�်နှှင််် စီ့တသ်က်စ်ောတးင်််သက်သ်းများ�ှ့�က်သည်််အတွက် ် စီက်း�စောမြပို့း�က်သည်။် 
၎င်�်များှးတစီ�်က်သ်း�က့်� စီက်း��က်စ်ောမြပို့းစောစီ�န်း ်သင်််အတွက် ်အချွင်််အစော��တစီ�်ပို့မ်ြ�စီသ်ည်။် 
တ့တ�့်တမ်ြချင်�်အး� အစော�က်းင်�်တစီခ်ျ�က့်�က့်�ယခ်ျျင်�်စီး�န်းအ်သ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။် အစော��ကြီးက်ီ�စောသး
က့်စီစတစီ�်ပို့စ်ောမြပို့းပြီးပို့ီ�ချါစီသ့��များဟု�တ ်များစောမြပို့းများီစောလ�တွင် ်တ့တ�့်တမ်ြချင်�်အး�အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်

၂၁၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Six Active Listening Techniques (6)

Effective Pauses

Silence can be very effective on a number of levels. Most people are not

comfortable with silence and will fill it with talk. It is to your advantage to keep

the subject talking. Silence can also be used to emphasize a point. You can

use silence just before or just after saying something important.

လူု���ှ်��ု ၂ - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်န််းည်�်လများ�်များျး�က့်�စီများ�်သပို့�်က်ည််�်န်း်

အခို�နိ်� - ၄၅ များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၂ လူု��င့်န်�� - တွကု�ကြွကုစ်ွ်န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��

၁။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� ၃ ဦး�စီီပို့ါသည်် ်အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�အမြ�စီ ်ချွ�ထ�တ်ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက်အ်�ွ��ဝင််
တစီဦ်း�စီီက့်�မြ�စီစ်ီဉ််များျး� ၃.၃.၁ များှ ဇူးးတစ်ောက်းင်တ်စီခ်ျ�စီီချွ�စောပို့�ပို့ါ။ ဤစီးသင်ခ်ျျန့်းတ်ွင် ်အစောစီး
ပို့့�င်�်က်အသ��ံမြပို့ုချ�စ်ောသးမြ�စီစ်ီဉ််များျး� -

• လ့င်အ်လ�ပို့သ်များး�
• များူ�ယစီစ်ော��ဝါ�သယယ်ူပို့့��စော�းင်သ်ူ
• တ�း�များဝင်အ်လ�ပို့သ်များး�

၂။ ဤ�လ့�က်က့််�အသ�ံ�မြပို့ု၍ လ�ပို့စ်ော�းင်�်များည်် ်လ�ပို့်င်န်း�်နှှင််် များ့တ်�က်စ်ောပို့�ပို့ါ။

၂၁၇



Listening Task (Part One)

Using the role you are allocated, imagine you have just been taken into 

police protection. Imagine that you are the person in the case study and 

spend 5 minutes writing down ideas about: 

• How would you be feeling and behaving? 

• What basic needs would you want met? 

• What information would you want on the case 

• Who would you want to be put in contact with? 

�လူိုကု� - န််�မော်ထိ်င့်�ခြားခိုင့်��လူု��င့်န်��(အ�ိုင့်�� ၁) (၅ �ိန်စ်�)
များ့များ့အး�တးဝန်းစ်ောပို့�သည်် ်ဇူးးတ်စောက်းင်က့််�သ�ံ�၍ သင်််အး���စီချန်း�်သ့�� စောချ်စော�းင်မ်ြချင်�်ချံ�သည််
ဟု� စီ့တက််ူ�ယဉ်�်က်ည်် ် ပို့ါ။ မြ�စီစ်ီဉ်တ်ွင် ် လူအမြ�စီ ် များ့များ့က့်�ယက့််�စီ့တက််ူ�ယဉ်၍် စောအးက််ပို့ါတ့��
အတွက် ်စီ့တ်က်ူ�များျး�က့်�ချျစော���န်း ်၅ များ့န်းစီ်ချန်း်် အချျန့်းယ်ူပို့ါ။

• န်းင်�်ယလ့်�ချံစီး��သလ�နှှင်် ်�ယလ့်�မြပို့ုများူသလ�။
• သင်််များှး�ယလ့်�များျ ့ု�အစောမြချချလံ့�အပို့ခ်ျျက်စ်ောတွ��့�� လ့�သလ�။
• များုချင်�်နှှင်််ပို့တသ်က်၍် �ယလ့်�သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုများျ ့ု�လ့�ချျင်သ်လ�။
• န်းင်�်ယသ်ူ်က့်��က်သ်ွယခ်ျျင်လ်�။ 

၃။ ၅များ့န်းစီ်�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ွ��မြပို့န်းလ်ည်မ်ြပို့ုလ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ��လ့�က်က့််�
အသ��ံမြပို့ု၍ လ�ပို့င််န်း�်၏ေ�တ့ယပို့့�င်�်က့်�များ့တ�်က်ပ်ို့ါ။

သူတ့��သည် ် အဓိ့က်စောန်း�း ၃ ချ�တွင် ် ပို့ါဝင်သ်ရှု�ပို့စ်ော�းင်�်များည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ� စောအးက်ပ်ို့ါတ့��များှ 
စောန်း�းတစီခ်ျ�စီီက့်�အလှည််က််ျ စောပို့�သွး�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ -

• ထ့ချ့�က်သ်ူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ(သူတ့��က့်�စောပို့�ထး�စောသးမြ�စီစ်ီဉ်မ်ျားှ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ 
စောန်း�းတွင်သ်ရှု�ပို့စ်ော�းင်သ်င်််သည်)်

• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့
• စောလလ်းသူ

စောန်း�းတစီ်ချ�စီီတွင် ် သရှု�ပို့စ်ော�းင်ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် ဇူးးတစ်ောက်းင်မ်ျားျး�သည် ် �လ့�က််များှလ�ပို့င််န်း�်
က့်�အနှှစီခ်ျျုပို့၍် မြ�ည််စ်ီွက်သ်င်််သည်။်

၂၁၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Listening Task (Part Two)

For each role play, the characters should fulfil the following brief: 

• Survivor/ Victim: In character based on the notes (feeling, basic needs, 

etc.)

• Law enforcement officer: Should use active listening skills to find out how 

to support the survivor/ victim 

• Observer: Should observe and make notes on:
o What did the law enforcement officer do well?
o What could be improved?

(Use the notes in your participant handbook to guide your observations) 

�လူိုကု� - န််�မော်ထိ်င့်�သူည်း�် လူု��င့်န်�� (အ�ိုင့်�� ၂)(�ိန်စ်� ၄၀)
ဇူးးတ်စောက်းင်တ်စီစ်ောန်း�းစီီတွင် ် သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားျး�သည် ် စောအးက််ပို့ါအနှှစီခ်ျျုပို့်တ့��က့်�မြ�ည််စ်ီွက််
သင်််သည် ်-

• န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ - များှတ်စီ�များျး�က့်�အစောမြချချ၍ံ ဇူးးတစ်ောက်းင်၏် ချစံီး�များု၊ အစောမြချချံ
လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�စီသမြ�င်််

• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့ - န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအး�များည်သ့်��ပို့ံ်ပို့့��နှ့�င်သ်လ�သ့နှ့�င်�်န်း် 
တက်က်ြွက်စောသးန်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�သ��ံသင််သ်ည််

• စောလလ်းသူ - စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စီူ�စီများ�်စောလလ်းပြီးပို့ီ�များှတစ်ီ�ချျစော��ပို့ါ -
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့�းလ�ပို့စ်ောန်းလ�
• �ယလ့်�တ့��တက်န်ှ့�င်သ်လ�

(များ့များ့၏စီူ�စီများ�်စောလလ်းများုများျး�က့်�ထ့န်း�်စော�က်းင်�်�န်း ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏လက်ထ်��ှ့များှတစ်ီ�များျး�က့်�
သ��ံပို့ါ။)

၄။ ဇူးးတ်စောက်းင်စ်ောန်း�းတစီခ်ျ�စီီအတွက် ် ၅ များ့န်းစီ ် အချျန့်း်စောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ ၅ 
များ့န်းစီ်�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စောဝ�န်း ်သ��ံသပို့မ်ျားုစောပို့�နှ့�င်�်န်း် စောလလ်းသူအတွက် ်၅ များ့န်းစီ်ထပို့စ်ောပို့�များည်။်

လုပို့်�ှး�များုက့်� ၃ ကြီးက့်များလ်�ပို့်ပို့ါ။
စောန်းးက်�်��ံတစီက်ြီးက့်များ ် စောန်း�းယူလုပို့�်ှး�များုပြီးပို့ီ�စောန်းးက်တ်ွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ၁၀ 
များ့န်းစီ်�က်း များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီစောတွ���ပံြီးပို့ီ�စောအးက်ပ်ို့ါတ့��နှှင််် ပို့တသ်က်၍် စောထးက်မ်ြပို့အကြံက်မံြပို့ု
ချျက်မ်ျားျး��ယူပို့ါ -

• န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအစောပို့် သင် ်�ယလ့်�ချံစီး��သလ�။
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့အတွက် ်သင်�်ယလ့်�ချံစီး��သလ�။
• လုပို့�်ှး�များုများှ သင်တ်န်း်�သး�များျး��းက့်�စောလလ်းသင်ယ်ူချ�်သလ�။

၂၁၉



သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

ဤလ�ပို့င််န်း�်အတွက် ် အဓိ့က်�ည်မ်ျားှန်း်�ချျက်မ်ျားှး န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�အတွက် ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ က့်�ယခ်ျျင်�်စီးများုက့်��က်လ်က်တ်ည်စ်ော�းက်�်န်း်နှှင််် တက်က်ြွက်စီွး
န်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်မြ�င်် ်သူတ့��များည်သ့်��များည်ပ်ို့��ံက််သွယစ်ောမြပို့း�့�သည်က့််�သတ့မြပို့ုများ့�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။်
တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်မ်ြချင်�်က့်�ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီ�န်း ် အထူ�န်းည််�လများ�်များျး��ှ့စောသးလ်ည်�်လက်စ်ောတွ�
လ�ပို့စ်ော�းင််များုတွင် ်လူတစီဦ်း�၏ �က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�များုန်းည်�်လများ�်နှှင််် ယင်�်စော�က်းင်် ်အမြချး�သူက့်�
များည်သ့်��ရှု့�က်ခ်ျတမ်ျားု�ှ့သလ� စီသည်တ့်��က့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်း ်မြ�စီသ်ည်။်

က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တက့််�အး�စောပို့��န်းန်ှှင််် �က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�များုက့်�ပို့့�များ့�သတ့ထး��န်းတ့်��က့်�
အးရှု�စံီ့�က်စ်ောသး်လည်�် (များသင််စ်ောတးစ်ောသးရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းထ့စောတွ�များုများ�ှ့��သ့��များဟု�တ ် က့်�ယ်
စော��အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�ထ�တမ်ျားစောမြပို့း�� စီသည််် က်ွများ�်က်ျင်မ်ျားုက့်�အစောမြချချပံြီးပို့ီ�) နှှစီခ်ျ�လ�ံ�က့်�
တပြီးပို့့ုင်န််းက်ထ်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်သ်ည်။် 

အ�ွ��လ့�က် ် များသင််စ်ောတးစ်ောသးရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းထ့စောတွ�များုသ့��များဟု�တက့််�ယစ်ော��အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�
က့်�ထ�တစ်ောမြပို့းမြချင်�်တ့��၏ န်းများူန်းးများျး�က့်�စောမြပို့းမြပို့စောစီပို့ါ။

လူု���ှ်��ု ၃ - ခို�တိွ��ကု��ု

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစော�ှ�ဦး�သူန်းးမြပို့ုစီ�များု၏ ချျတ့်�က်မ်ြချင်�်သစော�းတ�း�နှှင်် ်များ့တ်
�က််စောပို့��န်း်

အခို�နိ်� - ၁၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၃.၁ ခို�တိွ��ကု��ု�ိုင့်��်တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��

�လူိုကု� -ခို�တိွ��ကု��ု - အမော်ခြားခိုခို�လူိုအ��ခို�ကု���်�
• စော��က်င်�်များုနှှင်် ်လ�ခံြုံချုံစီ့တခ်ျျ�များု
• ယဉ်စ်ောက်ျ�များု/�းသးစော���့�င်�်းလ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး� (ဥပို့များး - ���း��ှ့ချ့���န်း ်စောန်း�း)
• သင်််စောတးစ်ောသးအဝတအ်စီး�
• အစီး�အစီး၊ စော�စီသမြ�င်််

�လူိုကု� -ခို�တိွ��ကု��ု-စ်ိတွ�လူူ�ုမော်��အမော်ထိ်ကု�အ��်
• များ့သး�စီ�နှှင်် ်သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�
• က်ျန်း�်များးစော�� /စီ့တက််ျန်း�်များးစော���့�င်�်းဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�
• အစီ့���များဟု�တစ်ောသးအ�ွ��များျး�/အမြချး�အ�ွ��အစီည်�်များျး�များှ သင်််စောတးစ်ောသးပို့ံ်ပို့့��များုစောပို့�မြချင်�်
• သင်််စောတးပ်ို့ါက်�းသးစော��အ�ွ��အစီည်�်များျး�

၂၂၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Link - Basic Needs

Safety and security

Cultural / Religious needs such as a place to pray

Appropriate clothing

Food, water etc.

   သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အမြချး�ဝန်း်စော�းင်စ်ောပို့�သူများျး�နှှင်် ် အလ�ပို့လ်�ပို့်မြချင်�်သည် ် န်းစီန််းးသူ/က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်� 
ချျတ့်�က်၍် ၎င်�်တ့��၏ လ့�အပို့ခ်ျျက် ်  က့်�ပို့ံ်ပို့့��စောပို့��န်း ် က်န်းဦး�နှှင််် အများုက့်စီစတ့��တက်စ်ောန်းစီဉ်် 
အချျန့်းတ့်�င််�တွင် ်အဓိ့က်မြ�စီသ်ည်။် များန်းက်မ်ြ�န်းအ်စောစီး��ံ�အချျန့်း် (အမြချး�ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး�
နှှင််် များ့တ်�က်လ်�ပို့်မြချင်�်) တွင် ်ဤအစော�က်းင်�်က့်�ပို့့�၍ စောလလ်းစော�းထ်�တသ်ွး�များည် ်မြ�စီပ်ို့ါ သည်။်

Link - Psycho-Social Support

Family 
and 

friends

Health/ 
mental 
health 

services

NGOs / other 
organisations

offering 
appropriate 

support

Religious 
organisations

where 
appropriate

၂၂၁



Link - Psycho-Social Support

Family 
and 

friends

Health/ 
mental 
health 

services

NGOs / other 
organisations

offering 
appropriate 

support

Religious 
organisations

where 
appropriate

�လူိုကု�: ခို�တိွ��ကု��ု - အခို�ကု�အလူကု�မော်��ခြားခိုင့်��
• အများုအစောမြချအစောန်း�ယလ့်��ှ့သလ�သတင်�်
• လ�ပို့င််န်း�်စီဉ်တ်ွင် ်သူတ့��၏ ပို့ါဝင်မ်ျားုသတင်�်
• စီ့တပ်ို့့�င်�်-လူများုစော���့�င်�်းအစောထးက်အ်ပို့ံ်နှှင််် �ယလ့်�ချျတ့်�က်�်န်း် အး�ထ�တသ်လ� 

စောန်းးက်�်��ံအစောမြချအစောန်းများျး�
• သတင်�်အး�သင််စ်ောတး်ပြီးပို့ီ�အသ��ံမြပို့ု၍လွယစ်ောသး�းသးစီက်း�မြ�င်် ် မြပို့န်းလ်ည်စ်ောပို့�ပို့့��

နှ့�င်�်န်း် သ့များ�်ထး�ပို့ါ
• စီးတတစ်ောမြများးက်မ်ျားုစီွများ�်�ည်/်လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်�စီဉ်�်စီး�ပို့ါ

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

PFA နှှင်််ပို့တသ်က်သ်ည််် များည်သ်ည်််စောများ�ချွန်း်�က့်�များ�့�စောများ�ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�တစီစ်ောန်း်တး
အတွင်�် သူတ့���းစောတွသင်ယ်ူန်းး�လည်ခ်ျ�သ်လ�နှှင််် သူတ့���ယ်လ့�မြပို့န်းအ်သ�ံ�ချျများလ�တ့��က့်� 
များှစောဝ�န်း်စောမြပို့းပို့ါ။

၂၂၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

၂၂၃



�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စောေသတွင်�်များှ ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင်သ်ူများျး�နှှင်် ်များ့တ်�က်�်ွ��မြချင်�်မြ�င်် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��
စော��အ�ွ��များျး�၏ စီွများ�်�ည်က့််��ယလ့်�တ့��တက်စ်ောစီသလ�စော�းထ်�တ�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း် ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့န်ှ့�င်ပ်ို့ါလ့များ််များည် ်

• မြ�စီန်ှ့�င်စ်ောချျ�ှ့သည်် ်ပို့ါဝင််သူများျး�က့်�စော�းထ်�တ�်န်း်
• အက်ျ ့ု�စောက်ျ�ဇူးူ�များျး�နှှင်် ်စောေသတွင်�်များ့တ်�က်မ်ျားျး�/လူထ�နှှင်် ်အလ�ပို့်လ�ပို့သ်ည်််အပို့့�င််�

များျး� က့်�  ပို့့�များ့�သတ့မြပို့ု�န်း ်

အခို�နိ်� - ၁၀၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�၁ 
အခြားခို်�ဝန်�မော်�်င့်��ုမော်��သူူ��်�
နှှင့်�်�တွ�သူကု��ကု�နှွယ်��ု��်�
တွည်း�မော်�်ကု�ခြားခိုင့်��

စ်တွုတွတမော်န့်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

တက်စ်ော�းက်စ်ောမြပို့း�့�သူ

Flip chart များျး�နှှင်် ်စော�းပို့င်မ်ျားျး�

တက်စ်ော�းက်စ်ောမြပို့း�့�သူတစီဦ်း��့တစ်ောချါပြီးပို့ီ�ပို့ါဝင် ်လ�ပို့စ်ော�းင််
သူ/ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��အ�က်း� များ့တ�်က် ်စော�းင်�်ွက်မ်ျားုများျး�နှှင်် ်

ပို့တသ်က်၍် ၄၅ များ့န်းစီ ်တင်မ်ြပို့စောမြပို့း�့�စောစီပို့ါ

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

၂၂၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူု���ှ်��ု ၁ - တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -အမြချး�ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး�နှှင်် ်အတူလ�ပို့်က့်�င်မ်ြချင်�်အစော�က်းင်�်အ�းနှှင်် ်
များ့တ်�က်စ်ောပို့��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၂၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

ဤ�လ့�က်မ်ျားျး�များှ အချျ ့ု�က့်�သင်တ်န်း်���းများှ တင်မ်ြပို့စောပို့�များည််မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အချျ ့ု�သည် ်အတွ�လ့�က်မ်ြ�စီ်
စောစီ၊ အ�ွ��င်ယမ်ျားျး�ချွ�၍မြ�စီစ်ောစီစော�ွ�စောနှွ��န်းအ်တွက် ် အချျန့်း်သတ်များှတ်စောပို့�ထး�စောသး ‘စော�ွ�စောနှွ�
�န်း်’ �လ့�က်မ်ျားျး�မြ�စီ�်က်သည််။ တင််�က်မ်ြပို့သများု�လ့�က််များျး�သ��ံ၍ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�
�ပို့�်ွးအ�ပို့ခ်ျျုပို့မ်ျားု န်းည််�စီန်းစီန်ှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�ခြုံချုံင်��ံှင်�်မြပို့စောပို့�ပို့ါ။

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။ တင်�်က်မ်ြပို့သများု

၂။ ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင််သူ
များျး��ှးစော�ွမြချင်�်

၃။ �့တ�်က်း�ထး�သည်် ်
ဧည်််သည်တ်စီဦ်း�များှ တင််

�က်မ်ြပို့သမြချင်�်

အမြချး�ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး�နှှင်် ်အတူလ�ပို့က့််�င်မ်ြချင်�်
အစော�က်းင်�်အ�းနှှင်် ်များ့တ်�က််စောပို့��န်း်

နှ့�င်င််အံစောန်းအထး�အ�ပို့ါဝင်လ်�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားည်််သူများျး�
�ှးစော�ွ�န်းန်ှှင််် �ှ့လးနှ့�င်မ်ျားည််် များ့တ်�က် ်စော�းင်�်ွက်မ်ျားုများျး� 

အစော�က်းင်�်အကြံက်ဉံားဏာမ်ျားျး��ယူ�န်း်

ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ�� ၁ �ွ��သည် ်အမြချး�ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားု 
စောပို့�သူ ၁ ဦး�နှှင်် ်များ့တ်�က်လ်�ပို့စ်ော�းင်ခ်ျ�သ်ည််် စီီများကံ့်န်း�်
တစီ်ချ�နှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ��ှင်�်မြပို့စောပို့��န်းအ်တွက် ်စောေသချ ံ

ဧည်််သည် ်တစီဦ်း�က့်��့တ�်က်း��န်း်

၂၀

၄၀

၄၅

၂၂၅



27  https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curriculum%20
Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf

Discuss (5 Minutes)

• “Who are an enforcement team’s ‘Local Sta eholders’?”

• “Why is it important for enforcement teams to build relationships with Local

Sta eholders?”

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အက်ယ၍်လ့�အပို့ပ်ို့ါက် “ပို့ါဝင်လ်�ပို့စ်ော�းင်သ်ူများျး�” အသ�ံ�အနှုန်း်�က့်��ှင်�်လင်�်ပို့ါ။ က်ပို့လ်ျက််
ထ့�င်စ်ောန်းသူနှှင််် ပို့ါဝင် ် လ�ပို့စ်ော�းင်သ်ူစောတွက်�ယသ်ူစောတွမြ�စီမ်ျားလ�နှှင််် ၎င်�်တ့��နှှင်််များ့တ်�ွ���န်း ်
ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အတွက် ် �းစော�က်းင််အ်စော��ကြီးက်ီ�သလ�စော�ွ�စောနှွ��န်း ် သင်တ်န်း်�သး�
များျး�က့်�စောမြပို့းပို့ါ။

စောအးက်ပ်ို့ါ�လ့�က်မ်ျားျး�သည် ်�းလီလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်မ်ျားှ စောက်းက်န်ှုတထ်း�မြချင်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ� footnote27 
တွင် ်စော�းမ်ြပို့ထး�ပို့ါသည်။်

�လူိုကု� - အခြားခို်��ါဝင့်�လူု��မော်�်င့်�သူူ��်�နှှင့်�် အလူု��လူု��ခြားခိုင့်��၏ အကု��ိ�မော်ကု��ဇိုူ���်�
• လူ်စီွများ�်အး�နှှင်် ်စောင်ွစော�က်��င်�်မြများစီတ့်�� အများျး����ံ��ှ့စောစီမြချင်�်
• စီွများ�်စော�းင်�်ည်တ့်��စောစီမြချင်�်၊ ထပို့စ်ောန်းသည်က့််�စောလှးခ်ျျနှ့�င်မ်ြချင်�်၊ အး�သးချျက်မ်ျားျး�က့်�

အစောမြချချ၍ံ အထူ�မြပို့ုလ�ပို့ ်�များည်််က့်စီစများျး�တ့��မြများိင််မ်ြချင်�်

၁.၁ အခြား�န်�အလူှန်� မော်�ွ�မော်နှွ�တွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ (၅ �ိန်စ်�)
“ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�၏ စောေသနှာ�များ့တ�်က်စ်ောတွက်�ယသ်ူစောတွလ�”
“ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အတွက် ် စောေသနှာ�ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင်သ်ူများျး�နှှင်် ် များ့တ်�က်�်ွ���န်း ် �း
လ့��အစော��ကြီးက်ီ�သလ�”

၂၂၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• လစီဟ်ုးချျက်မ်ျားျး�က့်�စော�းထ်�တမ်ြချင်�်နှှင််် တ��ံမြပို့န်းမ်ြချင်�်
• တးဝန်း်ချမံျားုက့်�စောများွ�မြများ�နှ့�င်မ်ြချင်�်
• ��သံစော�းတူည်ီချျက်မ်ျားျး�နှှင်် ်န်းည်�်ဗျ�ဟုးများျး�က့်����ံမြ�တမ်ြချင်�်
• လုပို့်�ှး�များုများျး�အတွက် ်စီသံတမ်ျားှတခ်ျျက်မ်ျားျး�တည်စ်ော�းက်မ်ြချင်�်
• �နှဒ�ှ့စောသးအက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်မ်ျားုတ့�� စောအးင်မ်ြများင်မ်ြချင်�်
• တးဝန်း်ချွ�စောဝများု
• လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်မ်ျားျး�နှှင်် ်�ွ��စီည်�်ပို့�ံများျး�တ့��တက်မ်ြချင်�်

(IOM 2016)

Benefits of Working with Other Stakeholders

• Maximize human and financial resources

• Increase efficiency levels; reduce overlap; promote specialization based 

on strengths 

• Identify and respond to gaps

• Foster accountability 

• Determine common goals and strategies 

• Establish uniform criteria for activities 

• Achieve the desired impact 

• Share responsibility 

• Improved procedures and structures 

(IOM, 2016)
•

�လူိုကု� - ခြား�စ်�နှိုင့်� မော်ခြားခို�ှိမော်သူ်အတွ်�အ�ီ���်�/ အခိုကု�အခို���်�

• များတူည်ီသည်် ်ပို့ါဝင်သ်ူများျး�၏ ကြီးက်ီ�စီ့��များုပို့များးဏာ
• အ�ွ��အစီည်�်များျး��က်း�ပြီးပို့့ုင်�့်�င်မ်ြချင်�်
• များယ��ံက်ည်န်ှ့�င််မြချင်�်
• တသများတ်ထ�ပို့�စံော�းထ်း�မြချင်�်
• ဝန်း်ထများ�်များျး�စောန်း�းစော�့�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်
• န်းက််ဝပို့ ် အတွင််�လူတစီဦ်း�စီီပို့ါဝင်မ်ျားုအတွက် ် အ�ွ��အစီည်�်�့�င်�်းအစောထးက်အ်ပို့ံ်များ

တူည်ီမြချင်�်
• အများ့န်း််န်းးချံများုအ�င်််များျး�သတမ်ျားှတ်�းတွင် ်များတူည်ီ�က်မြချင်�်

၂၂၇



Possible Limitations/ Barriers

• The level of prominence of different actors

• Rivalries between institutions

• Mistrust

• Stereotypes

• Different priorities

• Rotation of personnel

• Different levels of institutional support for each actors participation within the 

network

• Different levels of compliance with agreements

(IOM, 2016)

(IOM 2016)�လ့�က် ်- များ့တ�်က်မ်ြ�စီန်ှ့�င််သူများျး�28

လူထ�အစောမြချမြပို့ုစောပို့်လစီီချျများှတမ်ြချင်�်အတွက် ်များ့တ�်က်မ်ြ�စီန်ှ့�င်သ်ူများျး�တွင် ်ပို့ါဝင်သ်ည်မ်ျားှး-
အမြချး�စောသးအစီ့���ဌားန်းများျး� (ဥပို့များး- စောေသနှာ�အးဏားပို့့�င်မ်ျားျး�၊ တ�း�စီွ��့�စော��အ�း�ှ့များျး�၊ 
စောထးင်မ်ျားှ��နှှင််် စောထးင်ပ်ို့့�င်မ်ျားျး�၊ မြပို့ည်သ်ူ်လ�ပို့င််န်း�်ဦး�စီီ�ဌားန်းများျး�၊ အန်းီ�အန်းး�များှဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��
အ�ွ��များျး�၊ က်ျန်း်�များးစော��နှှင်် ် လူများုစော��ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုများျး�၊ က်စောလ�စောစီးင််စ်ော�ှးက်စ်ော��ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားု
များျး�နှှင်် ်စောက်ျးင်�်များျး�)

လူထ�အ�ွ��အစီည်�်များျး�/အ�ွ��များျး� (ဥပို့များး - လူ်အ�ွ��အစီည်�်အတွင််�စောန်းထ့�င်သ်ူ၊ လ�ပို့်က့်�င်သ်ူ
သ့��များဟု�တ ် အများျ ့ု�သများီ�များျး�အစောပို့် အ�က်များ�်�က်မ်ျားုက့်� က့်�င်တ်ွယစ်ောမြ��ှင်�်စောန်းသူစောဗးလ်န်းတ်ီယး
များျး�၊ တက်က်ြွက်လုပို့�်ှး�သူများျး�၊ ပို့�မံျားှန်း်နှှင််် ပို့�မံျားှန်း် များဟု�တစ်ောသးလူထ�စောချါင်�်စော�းင်မ်ျားျး� - လူထ�
စီ့တဝ်င်စ်ီး�များုက့်�စော�းထ်�တ်�န်း် အ�့��တန်းစ်ောသးလူ်စီွများ�်အး�မြ�စီသ်ည်)် 

အစီဉ််အလးအ�နှှင််် လူ်အ�ွ��အစီည််�များှစောချါင််�စော�းင်မ်ျားျး� - အ့များတ်ွင်�်အ�က်များ�်�က်မ်ျားု၊ လ့င်ပ်ို့့�င်�်
�့�င်�်း အ�က်များ�်�က်မ်ျားုနှှင််် က်စောလ�သူင်ယအ်�က်များ�်�က်မ်ျားုတ့��မြ�စီပ်ို့ွး�ပို့ါက်ဝင်စ်ော�းက်မ်ြ�န်းစ်ောမြ�
စောပို့��န်း ်များ�က်းချဏာ အစောချ်ချ�ံသူများျး�

အစီ့���များဟု�တစ်ောသး/လူထ�အစောမြချမြပို့ုဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သူများျး� - လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်ပို့�စံီတံွင် ် အဓိ့က်
များ့တ�်က်မ်ျားျး� မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�သ့��များဟု�တ ် အ�က်များ�်�က်ခ်ျ�ံ�ွယ ် အနှာ�းယ ် �ှ့စောန်း
စောသး အများျ ့ု�သများီ�များျး�က့်�အဓိ့က်ပို့ံ်ပို့့��သည် ်(ဥပို့များး - အများ့��အက်းများျး�၊ အများျ ့ု�သများီ�အ�ွ��အစီည်�်
များျး�၊ ပို့ည်းစောပို့�သည်််အ�ွ��အစီည်�်များျး�၊ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူပို့ံ်ပို့့��သည်််အ�ွ��များျး�၊ ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုစောပို့�

28   http://www.endvawnow.org/en/articles/1095-community-based-policing-.html
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Potential Partners 

Potential partners for community-based policing might include:

• Other government agencies (e.g., local authorities, prosecutors, probation 

and parole officers, public works departments, neighbouring law enforcement 

agencies, health and social services, child support services, and schools).

• Community members/groups (e.g., individuals who live, work, or otherwise 

have an interest in addressing violence against women in the community—

volunteers, activists, formal and informal community leaders – who are a 

valuable resource for identifying community concerns).

• Traditional and community leaders, who are often called to intervene in 

cases of domestic violence, sexual abuse and child abuse.

သည််် အသင်�်များျး�၊ လူထ��ွ�ံပြီး�့ု�စော��အ�ွ��အစီည်�်များျး�၊ ယ��ံက်ည်မ်ျားုအစောမြချချံစောသးအ�ပို့စ်ီ�များျး�
သ့��များဟု�တ ်အ�ွ��များျး�)။

ပို့�ဂ္ဂဂလ့က်စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�်များျး� - လူထ�၏က်ျန်း�်များးစော��တွင် ်အစော��ပို့ါပြီးပို့ီ�စောင်ွစော�က်�နှှင်် ်အမြချး�
�င်�်မြများစီမ်ျားျး� က့်�ပို့ါဝင်န်ှ့�င်သ်ည်။် 

စောေသများီေီယး - လူထ�အတွင်�်က့်စီစ�ပို့က့််�ပို့�နံှှ့ပို့ထ်�တ်စောဝ�န်း၊် မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်််အစောမြ�များျး�၊ အစီ့���
ထမံျားှ သ့��များဟု�တ ်လူထ�အ�ွ��များျး�များှ ဝန်း်စော�းင်မ်ျားုတ့��မြများိင််�်န်း်၊ သ့��များဟု�တ ်ဥပို့စောေအသစီမ်ျားျး�၊ စီနံှုန်း်�
များျး�မြပို့ဌားန်း�်နှ့�င်�်န်း် က်ူည်ီနှ့�င်သ်ည်။် ထ့��မြပို့င် ်များီေီယးသည် ်��တပို့�်ွ��အစောပို့်လူထ�အမြများင်မ်ျားျး�၊ အ့များ်
တွင််�အ�က်များ�်�က်မ်ျားုနှှင််် အများျ ့ု�သများီ�များျး�အတွက် ်လ�ံခြုံချုံစော��က့်စီစ�ပို့ ်များျး�တွင် ်သ့သးထင်�်ှး�စီွး
ရှု့�က်ခ်ျတမ်ျားု�ှ့နှ့�င်သ်ည်။် 

၂၂၉



လူု���ှ်��ု ၂ - �ါဝင့်�လူု��မော်�်င့်�သူူ��်��ကု�စ်��ကြကုည်း်�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - များ့များ့နှ့�င်င််အံစောမြချအစောန်းတွင် ်မြ�စီန်ှ့�င်သ်များှ ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင်သ်ူများျး�က့်��က်စ်ီပို့်
�က်ည််�်န်း်နှှင််် များ့တ�်က် ်မြ�စီန်ှ့�င််သူများျး�က့်�စီ့တက််ူ�ထ�တစ်ော�း�်န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၄၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၂.၁ အ�ွ��လူိုကု� အလူု��(�ိန်စ်� ၂၀)

�လူိုကု� - လူု��င့်န်��
အ�ွ��များျး�အတွင်�်

• သင်််နှ့�င်င််တံွင် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�နှှင်် ်များ့တ်�က်မ်ြ�စီန်ှ့�င်သ်ည််် ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင််
သူများျး�က့်� �က်စ်ီပို့ ်စီဉ််�စီး�ပို့ါ။

• များ့တ�်က်မ်ျားျး�နှှင်််အလ�ပို့်လ�ပို့်�န်း် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��များျး�အတွက် ်သင််တ်ွင်�်ှ့စောသး
စီ့တက််ူ�များျး� က့်�ချျစော��ပို့ါ။

Potential Partners 
• Non-governmental/ community-based service providers, who are core 

partners in the referral system and provide key support to survivors or 

women at ris  of violence  e.g., shelters, women’s organizations, advocacy 

organizations, survivor support groups, service clubs, community 

development organizations, faith-based groups or associations).

• Private businesses, who have a stake in the health of the community and 

can contribute financial and other resources.

• Local media, who can assist with publicizing the issue in the community and 

possible solutions, promote services from government or community 

agencies or new laws or codes that will be enforced. In addition, the media 

can have a significant impact on public perceptions of the police, domestic 

violence and security issues for women in the community.
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လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Task

In groups

• Map possible stakeholders that law enforcement teams could possibly

partner with in your country

• Write down the ideas you have for enforcement teams to work with 

partners

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

အ�ွ��များျး�သည် ် ဤလ�ပို့င််န်း�်က့်� ၎င်�်တ့��အ�င််စောမြပို့သည်ဟ်ု�ထင်သ်ည််် များည်သ်ည်််ပို့�စံီံမြ�င််မ်ျား
�့� လ�ပို့်စော�းင်န်ှ့�င်သ်ည်။် သ့��စောသး် Matrix သ့��များဟု�တ ် ပို့င်််က်ူက်း�ချျပို့န််းည်�်လများ�်မြ�င််လ်�ပို့�်န်း် 
သင်တ်န်း်�န်းည်�်မြပို့က်အကြံက်စံောပို့�သင််သ်ည်။်

၂.၂ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

များ့န်းစီ ် ၂၀ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် အ�ွ��များျး�အး� ၎င်�်တ့��၏FLIP CHARTများျး�က့်�န်း�ံတံွင်က််ပို့ခ်ျ့�င်�်ပို့ါ။ 
အမြချး�အ�ွ��များျး�လ�ပို့စ်ောန်းသည်က့််��က်ည််ရ်ှုုနှ့�င်�်န်း် အ�ွ��တစီခ်ျ�အး�အချန်း်�ထ�တွင် ် လများ်�စောလှးက််
ချ့�င််�ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စောဝ�န်း်သ��ံသပို့ခ်ျ့�င်�်ပို့ါ -

• တူည်ီသည််အ်�းများျး�က့်�အဓိ့က်စောလလ်းစီူ�စီများ�်များုများျး�
• သင်တ်န်း်�သး�များျး�က်အမြချး�အ�ွ��များျး�၏ များည်သ်ည်််စီ့တက််ူ�များျး�က့်�သစော�းက်ျ�က်

သလ�
• လ�ပို့င််န်း�်များှ များည်သ်ည််် အဓိ့က်အချွင််အ်စော��များျး�သ့��များဟု�တ ်အတး�အ�ီ�များျး�က့်�

စော�းထ်�တ်�က်သလ�
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လူု���ှ်��ု ၃ - �ိတွ�ကြကု်�ထိ်�သူည်း်� ဧည်း�်သူည်း�တွစ်�ဦး��ှ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��တစီခ်ျ�နှှင််် အမြချး�တစီ�်ွ��တ့�� များ့တ�်က်အ်မြ�စီလ်�ပို့်စော�းင််
စောန်းစောသး စီီများံက့်န်း်�တစီခ်ျ�၏စောန်း�းများှ �့တ�်က်း�ထး�သည်် ်ဧည််သ်ည်တ်စီဦ်း�က့်��့တစ်ောချ်ပြီးပို့ီ�
စီီများကံ့်န်း�်အစော�က်းင်�်စောမြပို့း�န်း်

အခို�နိ်� - ၄၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�

�့တ�်က်း�ထး�သည်် ် ဧည်််သည်က့််��့တပ်ြီးပို့ီ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��တစီခ်ျ�နှှင််် ပို့ါဝင်လ်�ပို့်စော�းင််
သူများျး�များ့တ�်က် ် အမြ�စီ ် လ�ပို့်စောန်းသည်််အစော�က်းင်�်စောမြပို့းချ့�င်�်�းတွင် ် စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါဝင်သ်င်််
ပို့ါသည် ်-

• စီီများကံ့်န်း�်အစော�က်းင်�်အက်ျဉ်�်ချျုပို့်
• ည်ိ့နှုင်�်စော�ွ�စောနှွ�များုမြ�စီစ်ီဥ�
• အချက်အ်ချ�များျး�/ စီ့န်းစ်ောချ်များုများျး�
• စောအးင်မ်ြများင်မ်ျားု/�လေမ်ျားျး�
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်/စောမြ��က်း�မြချင်�်

၎င်�်က့်� ပို့ွ�စီီစီဉ်သ်ည််် အ�င်််တွင် ်လ�ပို့်စော�းင်သ်င်််ပြီးပို့ီ� တင်�်က်မ်ြပို့သများုပို့ါအစော�က်းင်�်အ�း နှှင်််
အချျန့်းတ့်��နှှင်််ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�များ့တ�်က်တ့်��အး�လများ�်ညွှှန်းစ်ောပို့�ထး��များည်။်

ဧည်််သည်တ်စီဦ်း� �့တ်�က်း��န်း ် များမြ�စီန်ှ့�င််ပို့ါက် အစီး�ထ့��အစောန်းမြ�င််် သင်တ်န်း�်��းသည် ်
နှ့�င််င်ံတက်းနှှင်််စောေသတွင်�်၌ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��/ပို့ါဝင််လ�ပို့်စော�းင််သူအ�က်း�စောအးင််မြများင််စီွး
များ့တ်�က််လ�ပို့်စော�းင််များုန်းများူန်းးများျး�နှှင်််ပို့တ်သက််၍တင််�က််မြပို့သများုတစီ်ချ�က့်�ကြီးက့်ုတင််စီီစီဉ််ထး�
သင်််စော�က်းင်�်အကြံက်မံြပို့ုလ့�ပို့ါသည်။်န်းများူန်းးများျး�က့်�အင်တ်းန်းက်မ်ျားှ�ှးစော�ွနှ့�င်သ်လ့� UNODC ဌားစောန်း
ရှု��ံများျး�များှလည်�်�ယူနှ့�င်ပ်ို့ါသည်။်

၂၃၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၂ 
မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��သူည်း�်န်ည်း��
လူ�����်� - ကြသူဇို်လူှ����ို��ု

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�များုက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အမြချး�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ူများျး�
က့်�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်အး�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်မြ�င်် ်လ�ပို့်စော�းင်န်ှ့�င်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း် ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�လ�ပို့န်ှ့�င်ပ်ို့ါလ့များ််များည် ်-

• နှှစီ�်က်�်က်း�အမြပို့န်းအ်လှန်း်စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်၏ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�က့်�စော�းထ်�တန်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�၊ 
ယင်�်တ့��က့်� စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််လ်�ပို့်င်န်း�်စီဉ်တ်ွင် ်အသ�ံ�မြပို့ု�န်း်

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဉ်် �သဇူးးလှများ�်များ့��များုစောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်စော�က်းင်် ်ထ့ချ့�က််န်းစီန််းးလွယ်
သူများျး�က့်� များည်သ့်��အက်ျ ့ု�သက်စ်ော�းက်န်ှ့�င်သ်လ�အများှတ်��န်း ်

အခို�နိ်� - ၇၅ များ့န်းစီ်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

လုပို့်�ှး�များု ၄.၂.၁ စီက်း�စောမြပို့း
မြချင်�်အနှ�ပို့ည်း - စောလလ်း

စီူ�စီများ�်ချျက်ဇ်ူးယး�

လုပို့်�ှး�များု ၄.၂.၂အမြပို့ုအများူက်တ်
များျး�

သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�လှင် ်တစီစ်ောစီးင်စ်ီီပို့�င်််ထ�တပ်ို့ါ

တစီ်�ွ��စီီအတွက် ်များ့တ�ူတစီ်ချ�စီီပို့�င််ထ်�တစ်ောပို့�ပြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�သး� က် နှှင်် ်
သင်တ်န်း်�သး� ချ တ့��အတွက် ်လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး� က့်�မြ�တစ်ောတးက််စောပို့�

ပို့ါ။

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

၂၃၃



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်�အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်၏ 
အစောမြချချမံျားျး�က့်�န်းး�လည််

မြချင်�်

၂။�သဇူးးလှများ�်များ့��များု
စောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်

အမြပို့န်းအ်လှန်း်စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်နှှင််် နှုင်�်ယှဉ်ပ်ြီးပို့ီ�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်
မြချင်�်က့်� များ့တ�်က််စောပို့��န်း။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ဩဇူးးလှများ�်များ့��များုအစောမြပို့းင်�်အလ�များျး�၏ 
ရှုုပို့်စောထွ�ပို့�နံှှင်််ထ့�စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�စော�က်းင်် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များု
လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်အ်စောပို့် များည်သ့်�� သက်စ်ော�းက်မ်ျားု�ှ့နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်၊ ၎င်�်
တ့��၏ စီက်း�လ��ံ များျး�မြ�င််မ်ြ�စီစ်ောစီ၊ စီက်း�များသ��ံ��မြ�စီစ်ောစီ အ�့ပို့်
မြပို့ုများုများျး�စော�က်းင််စ်ောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်ဩဇူးးလှများ�်များ့��များုအစောပို့် 

များည််သ့��သက်စ်ော�းက်မ်ျားု �ှ့နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်သ့န်းး�လည်စ်ောစီ�န်း။်

၃၀

၄၅

လူု���ှ်��ု ၁ - မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��ခြားခိုင့်��၏  အမော်ခြားခိုခို���်�ကုိုန််�လူည်း�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - အမြပို့န်းအ်လှန်း်စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်နှှင််် နှုင်�်ယှဉ်ပ်ြီးပို့ီ�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်က့်�များ့တ်
�က််�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၃၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၁.၁ အ�ွ��လူိုကု� အလူု�� - စ်ကု်�မော်ခြား�်ခြားခိုင့်��အနှု�ည်း် (�ိန်စ်� ၂၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ပို့စ်ီ� ၃ ချ�ချွ�ပို့ါ - က်၊ ချ၊ ဂ္ဂ
အ�ွ�� က် နှှင််် ချ တ့��က့်�အချန်း်�မြပို့င်သ့်��ထ�တ၍် များ့န်းစီအ်န်းည်�်င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��က့်� မြပို့န်းစ်ောချ်များည််
မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ အမြပို့င်မ်ျားှးစောစီးင််စ်ောန်းစီဉ်် စောချါင်�်စီဉ်တ်စီခ်ျ�က့်�စီဉ််�စီး�ထး�သင််သ်ည်။် 
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်အ�ွ��အတွက်သ်င်််စောတး်သည်ဟ်ု�ထင်စ်ောသးစောချါင်�်စီဉ်က့််�စော�ွ�ပို့ါ။ ၎င်�်များှး
စောပို့ါပ်ို့ါ�စောသးအစော�က်းင်�်အ�းမြ�စီသ်င်််သည်။် ဥပို့များးအချျ ့ု�များှး -

• ဝါသန်းးများျး�
• ယဉ်စ်ောက်ျ�များု�့�င်�်းရှု��ံပို့့တ်�က်မ်ျားျး�
• အကြီးက့်ုက်�်��ံစော�းလ��ံ/အး�က်စီး�အသင်�်များျး�

အ�ွ�� ဂ္ဂ များှ သင်တ်န်း်�သး�တ့�င်�်က့်�စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်အနှ�ပို့ည်းစီူ�စီများ�်စောလလ်းများု ၄.၂.၁စီး�ွက်မ်ျားျး�
က့်�စောပို့�ပို့ါ။

၂၃၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်က့်��ယလ့်�စီသလ�။
• �ယလ့်�အလှည််စ်ောမြပို့းင်�်တးလ� (ဥပို့များး - စီက်း�စောမြပို့း�န်းအ်လှည်််စောပို့�မြချင်�်)။
• အစော�က်းင်�်အ�းအသစီစ်ောတွက့်��ယလ့်�စီစောမြပို့းသလ�။
• စီက်း�စောမြပို့းချျန့်း်တွင် ် စီက်း�လ��ံများပို့ါတ�် �ယလ့်�အချျက််စောပို့�န်းည်�်စောတွက့်�သ��ံ�က်သလ� 

(ဥပို့များး - များျက်ခ်ျ��ံများျး� မြများိင််မ်ြပို့မြချင်�်၊ လက်ဟ်ုန်း်အမြပို့ုအများူများျး�စီသမြ�င််)်။

အ�ွ�� က် နှှင််် ချ တ့��က့်�အချန်း်�တွင်�်သ့��မြပို့န်းစ်ောချ်ပြီးပို့ီ�၊ ၎င်�်တ့��က့်�အ�ွ�� ၃ ချ�မြပို့န်းလ်ည် ်�ွ��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စောမြပို့းပို့ါ။ အ�ွ��အသစီမ်ျားျး�တွင် ်များ့န်းစီအ်န်းည်�်င်ယခ်ျန်း််က် သင်တ်န်း�်ပို့့��ချျသူချွ�
စောပို့�ချ�စ်ောသးအ�ွ�� က်၊ ချ နှှင်် ်ဂ္ဂ ၃ ချ�လ��ံများှ အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�ပို့ါဝင်သ်င်််သည်။်
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်��ှင်�်မြပို့ပို့ါ-

• က် နှှင််် ချ တ့��သည် ်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူစော�ွ�ထး�စောသးစောချါင်�်စီဉ်က့််�စီတင် ်စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါများည််
• စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်သည် ်�ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျား�ှ့��သန်း််စီင်စ်ောန်း�များည််
• ဂ္ဂ အ�ွ��များှအ�ွ��ဝင်သ်ည် ် စီူ�စီများ�်စောလလ်းပြီးပို့ီ�များှတစ်ီ�လ�ပို့လ့်များ််များည်။် သ့��စောသး် ယင်�်သ့��

စောလလ်းများှတသ်း� စောန်းစော�က်းင်�်က့်� က် နှှင်် ်ချ တ့��က်များသ့�က်စောပို့။
• စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်သည် ် ၂ များ့န်းစီ�်က်း�များည်။်အချျန့်း်က်�န်းစ်ောသးအချါ သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက် 

ပြီးပို့ီ����ံ�န်းအ်ချျက််မြပို့လ့များ်မ်ျားည်။်

၁.၂ စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(၁၀�ိန်စ်�)

အချျန့်း် ၂ များ့န်းစီ်မြပို့ည််လ်ှင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အ�ွ�� ဂ္ဂ (စောစီးင််�်က်ည််စ်ောလလ်းသူများျး�) သ့�� �့တ်
စောချ်ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်စောဝထး�သည်် ်စီး�ွက်မ်ျားျး�ပို့ါ စောချါင်�်စီဉ်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��သတ့ထး�
များ့သလ့� စောထးက်မ်ြပို့အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး��ယူပို့ါ။ သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်သင်တ်န်း်�ချန်း�်စော�ှ����ံများှ flip 
chart တွင် ်လ့�က်လ်မံျားှတ်သး�စောပို့�ပို့ါ။

စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ �လ့�က်မ်ျားျး�အသ��ံမြပို့ု၍ ယချင်လ်�ပို့်င်န်း�်စီဉ်န်ှှင််် စောပို့ါင်�်စီပို့ပ်ြီးပို့ီ�အမြပို့န်းအ်လှန်း် 
စီက်း�စောမြပို့း�့�မြချင်�်၏ အစောမြချချအံစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�နှှင်် ်များ့တ်�က်စ်ောပို့�ပို့ါ -

�လူိုကု� - စ်ကု်�မော်ခြား�်ခြားခိုင့်�� -
• အစောမြချချ�ံွ��စီည်�်ပို့�ံ

• စီတင််
• အလယ ်- အချျက်အ်လက်/် စီ့တက််ူ�များျး�က့်�စောဝများှမြချင်�်
• အပို့့တ်

• စီက်း�လ��ံများျး�နှှင်် ်စီက်း�လ��ံများဟု�တစ်ောသးအမြပို့ုအများူတ့�� ပို့ါဝင်သ်ည်-် 
• စီက်း�များဟု�တစ်ောသးအသမံျားျး�
• များျက်န်ှှးအမြပို့ုအများူများျး�ဥပို့များး- စောချါင်�်ည့်တမ်ြချင်�်သ့��များဟု�တ ် စောချါင်�်က့်�စော�ှ�သ့��တ့များ�်

မြချင်�်နှှင််် များျက်ခ်ျ�ံ� မြများိင််တ်င်မ်ြချင်�်
• လက်အ်မြပို့ုအများူများျး�ဥပို့များး- လက်�်ဝါ�များျး�က့်��ွင််မ်ြချင်�်

• စီက်း�လ��ံများပို့ါစောသးအမြပို့ုအများူတ့��သည် ် များှစောဝ�န်း ် စော��က်င်�်လ�ံခြုံချုံသည်ဟ်ု�ချစံီး�
�စောအးင် ် မြပို့ုလ�ပို့�်းတွင် ် နှှင််် သူတ့��၏စီက်း�က့်�တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်စ်ောန်းသည်ဟ်ု�မြပို့

၂၃၅



Conversation ...

Has a basic structure:

• Opening 

• Middle – sharing of information/ ideas, etc. 

• Closing 

Conversation ...

Involves verbal; and nonverbal exchanges, such as:

• Non-verbal sounds 

• Facial gestures, such as nodding or a head tilt forwards and 

eyebrow raise

• Hand gestures such as opening of palms 

�န်းတ့်��အတွက် ်အစော��ကြီးက်ီ�သည်။်
• စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်တွင် ် အလှည်််ပို့ါဝင်သ်ည်။် ယင်�်တ့��များှးစီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်နှှင််် စီက်း�လ��ံ

များပို့ါစောသး အမြပို့ုအများူများျး�အ�က်း�အချျက်စ်ောပို့�ချံ�သည် ် (အစောပို့်တွင် ် စောမြပို့းထး�သည်််
အတ့�င်�်)

• အလှည်််က့်�စော�းင်�်ွက်ပ်ို့�လံူများုစော��က်ျင််ဝ်တမ်ျားျး��ှ့�က်သည်။် �့�လ့�သည််များှးလူတစီဦ်း�
စီက်း�စောမြပို့းစောန်းစီဉ်မ်ြ�တ၍်စောမြပို့းမြချင်�်များှးများစောက်းင်�်စောသးအစောလအ်က်ျင််မ်ြ�စီသ်ည်။်

များည်သ်ည်််စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်များျး�၏ယနှာ�း�သည် ် စောအးင်မ်ြများင်စ်ောသးက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ု
ချျဉ်�်က်ပို့န််းည််� တစီခ်ျ� နှှင််် စောက်ျးစောထးက်စ်ောန်းးက်ခ်ျ�ံှ့သည် ် က့်�န်းး�လည်ပ်ြီးပို့ီ�အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက််
စောသး စောမြပို့းင်�်လ�များုတစီခ်ျ��န်း်တီ��န်း ်အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။် ဤအစော�က်းင်�်က့်� စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်
အတွက် ်PEACE Model တွင် ်ပို့့�များ့�စောလလ်းများည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

၂၃၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Conversation ...

Non-verbal exchanges are equally important to making individuals feel 

safe to share and show that you are actively listening 

Turns are taken in the conversation, these are signalled in both verbal 

and non-verbal exchanges (as above) 

• There is social etiquette around how turns are taken, i.e, it is not 

good practice to interrupt someone mid-flow 

Explain that understanding the mechanisms by which conversations work 

can underpin a successful victim-centred approach, in that they can be 

used consciously to create an effective dynamic. Explain that we will 

further explore this under the PEACE Model for interviews. 

လူု���ှ်��ု ၂ - ကြသူဇို်လူှ����ို��ုမော်ခြား�်င့်��လူ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - 
• ဩဇူးးလှများ်�များ့��များုအစောမြပို့းင်�်အလ�များျး�၏ ရှုုပို့စ်ောထွ�ပို့�နံှှင််် ထ့�စောမြပို့းင်�်လ�များုများျး�စော�က်းင်် ်

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များုလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်အ်စောပို့် များည်သ့်��သက်စ်ော�းက်မ်ျားု�ှ့နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်
သင်တ်န်း်�သး�များျး� သတ့မြပို့ုများ့စောစီ�န်း်

• ဩဇူးးလှများ်�များ့��များုနှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�စီက်း�လ��ံနှှင််် စီက်း�လ��ံများဟု�တစ်ောသးအ�့ပို့မ်ြပို့များု
များျး�၏ အချန်း်�က်ဏ္ဍာက့်�သင်တ်န်း်�သး�များျး�န်းး�လည်သ်စော�းစောပို့ါက်စ်ောစီ�န်း်

အခို�နိ်� - ၄၅များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၂.၁ အတွွ�လူိုကု� လူု��မော်�်င့်�ခို�ကု� - မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��ခြားခိုင့်�� (၂၅ �ိန်စ်�)

၁။ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အတွ�များျး�အမြ�စီ ် ချွ�ထ�တ်ပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက််ထ့�င်ခ်ျ�မံျားျး�တွင် ်
များျက်န်ှှးချျင်�်�့�င်ထ့်�င််ချ့�င်�်ပို့ါ။
၂။ အတွ�များျး�များှ တစီဦ်း�စီီက့်� က် နှှင်် ်ချ အမြ�စီသ်တမ်ျားှတ်စောပို့�ပို့ါ။
အမြပို့ုအများူစောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်��ှင်�်မြပို့ပို့ါ-

• သင်တ်န်း်�သး� က် များှ သင်တ်န်း်�သး� ချ အး�ယစောန်း်များန်းက် ်ေီသင်တ်န်း်�ချန်း�်များက့်�လး
စောသးချ�ီ�စီဥ�အစော�က်းင်�်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်မြ�င်် ် စောလက််ျင်််ချန်း�် အး� စီတင််
များည်မ်ြ�စီသ်ည်။်

၂၃၇



• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဥ�တစီ်စောလှးက်လ်�ံ�တွင် ် သူတ့��သည် ် အမြပို့ုအများူအများျ ့ု�များျ ့ု�
က့်�မြပို့စောန်းများည် ် မြ�စီသ်ည် ် (သရှု�ပို့စ်ော�းင် ် စောန်းသက်�သ့်��များဟု�တ�်�အမြပို့င်စ်ောလးက်တွင် ်
စောမြပို့း�့�စောန်းသက်�သ့်�� သ�းဝက်ျက်ျ�ှ့သင််စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ)

• သင်တ်န်း်�သး� ချ အး� သင်တ်န်း်�သး� က် ၏ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စီဉ် ်အမြပို့ုအများူအများျ ့ု�
များျ ့ု�က့်�သတ့ထး��က်ည််ပ်ြီးပို့ီ�၊ အ�့�ပို့ါအမြပို့ုအများူများျး�က်သူ်က့်�များည်သ့်��ချံစီး�များ့ စောစီသလ�
စောများ�ပို့ါ။

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည် ် ၄ များ့န်းစီ်ချန်း်် �က်းမြများင််န်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် �ပို့လ့်�
သည်််အချါ အချျက််မြပို့လ့များ်မ်ျားည်။်

၃။ ၄.၄.၂ အမြပို့ုအများူက်တမ်ျားျး�များှ သင်တ်န်း်�သး� က် တ့��အတွက် ်လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး� က့်�စောဝ
စောပို့�ပြီးပို့ီ�သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ပို့ထများစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များုစီတင်စ်ောစီပို့ါ။
၄။ ချ သင်တ်န်း�်သး�များျး�အး� က် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ပြီးပို့ီ�ပို့ါက် များ့န်းစီ်
အန်းည်�်င်ယ�်က်းလှင် ် ၎င်�်တ့��၏ စောထးက်မ်ြပို့အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး��ယူသွး�များည် ် မြ�စီစ်ော�က်းင်�်
အသ့စောပို့�ပို့ါ။ထ့�သ့��များယူများီ က် သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ချ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က် ၎င်�်တ့��
အမြပို့ုအများူက့်�လများ�်ညွှှန်းစ်ောပို့�များည်် ် ၄.၄.၂ အမြပို့ုအများူက်တပ်ို့ါ ချ သင်တ်န်း်�သး�များျး�အတွက် ်
လများ�်ညွှှန်း်ချျက်တ့်��နှှင်််အည်ီစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စောစီပို့ါ။ အ�့�ပို့ါ လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�က့်� ချ 
သင်တ်န်း်�သး�များျး�ထစံောဝစောပို့�ပို့ါ။ ဤလုပို့�်ှး�များုအတွက် ် လများ�်ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�က့်�တစီ�်န်းမ်ြပို့န်း်
သ��ံပြီးပို့ီ� ေ�တ့ယစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များုစီတင်ပ်ို့ါ။

၂.၂ ကြသူဇို်လူှ����ို��ု မော်���မော်ခြား�်င့်��ခြားခိုင့်��အမော်ကြကု်င့်��တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�် ၂ ချ�လ��ံပြီးပို့ီ�သွး�သည်န်ှှင််် �ယလ့်�အမြပို့ုအများူများျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့သလ�နှှင်် ်ထ့�
အမြပို့ုအများူတ့��က် သူတ့��က့်��ယလ့်�ချစံီး�စောစီသလ�က့်�သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏ သ��ံသပို့စ်ောဝ�န်းမ်ျားုများျး�
က့်�န်းး�စောထးင်ပ်ို့ါ။

ေီအစော�က်းင်�်က့်�န်းး�လည်မ်ြချင်�်သည် ်သူတ့��၏အလ�ပို့တ်ွင် ်အထူ�သမြ�င်် ်လူက်�န်းက််ူ�များု က်ျ��လွန်း်
ချ�ံသူများျး�က့်�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်�းစော�က်းင််အ်စော��ကြီးက်ီ�သလ�စောများ�ပို့ါ။
ဤလုပို့�်ှး�များုသည် ်အမြပို့ုအများူများျး�၏ ရှု့�က်ခ်ျတမ်ျားုက့်�များ့တ�်က်စ်ောပို့�မြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် ဥပို့များး - က့်�ယ်
ဟုန်း်အမြပို့ုအများူ စီက်း�စောမြပို့းသအံန်း့များ််/အမြများင််တ့်��တွင်�်သဇူးးလှများ�်များ့��များုစောမြပို့းင်�်လ�သွး�သည်။် ဤ
အစော�က်းင်�်အ�းက့်�ပို့့�များ့�စောလလ်းများည်မ်ြ�စီသ်ည်။် သ့��စောသးပ်ို့ထများဦး�စီွး�သဇူးးလှများ�်များ့��များု�့�တး�း
က့်�စောချ်သလ�နှှင်် ်ယင်�်က့်��ယလ့်�တည််စော�းက်ထ်း�သလ�က့်� ုန်းး�လည််�န်း် အစော��ကြီးက်ီ�သည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်��လ့�က်မ်ြပို့ပြီးပို့ီ�အတွ�လ့�က်စ်ော�ွ�စောနှွ�ချ့�င်�်ပို့ါ

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ
“�သဇူးးလှများ�်များ့��များု�့�တး�းလ�”

၂၃၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Discuss

“What is Power:”

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�ထည််ခ်ျျင်သ်ည်််အ�းများျး�က့်�စောန်းးက်�်လ့�က်တ်ွင်ထ်ည်််နှ့�င်သ်ည်။်

�လူိုကု� - ကြသူဇို်လူှ����ို��ု
• သင်််�ဝတွင် ်စော�ွ�ချျယမ်ျားုများျး�က့်�လွတလ်ပို့စ်ီွးမြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င်မ်ြချင်�်
• အမြချး�သူများျး�၏ �ဝအတွက် ်စော�ွ�ချျယမ်ျားုများျး�က့်�မြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င်မ်ြချင်�်
• �င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်�သ��ံစီွ�နှ့�င်ခ်ျွင်််နှှင််် သ��ံစီွ�နှ့�င်�်န်း် စောင်ွစော�က်��ှ့မြချင်�်

Power

• The freedom to make choices 

about your life

• The authority to make choices 

about others’ lives

• Money and access to access 

resources

၂၃၉



Power

“The capacity or ability to direct or influence the behaviour of others or the 

course of events.”

(Oxford Dictionary. Com)

�လူိုကု� - ကြသူဇို်လူှ����ို��ု
“အမြချး�သူများျး�၏ အမြပို့ုအများူနှှင််် အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်� လှများ်�များ့��နှ့�င်သ်ည်််သ့��များဟု�တ ် ညွှှန်း်�က်း�
နှ့�င်သ်ည်််စီွများ�်�ည် ်သ့��များဟု�တ ်အ�ည်အ်ချျင််�”
(Oxford Dictionary. Com)

�လူိုကု� - ကြသူဇို်လူှ����ို��ု�ိုသူည်း��ှ် ...
• ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်း - က့်�ယခ်ျနှားသန်း်စီွများ�်များုနှှင်် ်အး�သ�ံ�ပြီးပို့ီ�သ့��များဟု�တ ်�င်�်မြများစီမ်ျားျး�က့်�

အသ��ံမြပို့ု�န်း ်တး��ီ�မြချင်�်မြ�င်် ်သ့��များဟု�တ ်ပို့ံ်ပို့့��စောပို့�မြချင်�်မြ�င်် ်မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်
• လူအ�ွ��အစီည်�်က်သတမ်ျားှတ်မြချင်�် - အများျ ့ု�သး�ဦး�စီး�စောပို့�သည်် ်လူ်အသ့�င်�်အဝ့�င်�်များျး�

တွင် ်က်ျး�/များ များများှတများုများျး�
• စီ့တခ်ျစံီး�များု�့�င်�်း - စီ့တခ်ျစံီး�များု�့�င်�်းအစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး� (ဥပို့များးစော�က်းက်�်ွ�ံများု

�န်းတ်ီ�မြချင်�်) က့်�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်
• လက်ခ်ျ�ံ�ှ့မြချင်�် - လူတစီဦ်း�၏မြပို့ုများူပို့�တံွင် ်အးဏား�ှ့ဟုန်းစ်ော�းင်၍် သ့��များဟု�တ ်��ှ့ထး�

သည်််အးဏားက့်�သ��ံ၍ (ဥပို့များး - ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့) �န်းတ်ီ�မြချင်�်မြ�င်််
• စော�့�စောမြပို့းင်�်မြချင်�် - �သဇူးးလှများ�်များ့��များုစောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်၊ ယင်�်က့်��န်းတ်ီ�နှ့�င်သ်ည်၊် �ျက်�်ီ�

နှ့�င်သ်ည်။်

၂၄၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Power is...

• Physical: Can be carried out using physical strength, force or by 

facilitating the physical access or restricted access to resources 

• Socially Constructed: Gender imbalances in patriarchal societies 

• Emotional: Using emotional mechanisms such as creating fear 

• Perceived: By creating a facade of power in the way one behaves or 

through being in a perceived position of power, such as a law enforcement 

officer 

• Dynamic: Power changes, it can be created and destroyed 

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ
“သင််တ်ွင် ် �ယလ့်��သဇူးးအးဏား�ှ့သလ�/ သ့��များဟု�တသ်င်််အလ�ပို့တ်ွင် ် �ယလ့်�အးဏားများျ ့ု�
�ထး�သလ�”

Discuss

“What power do you have/ or are perceived to have 

in your professional role”

၂၄၁



Power/ Perceived Power of Law Enforcement Officers

• Power to make decisions about people's lives (in accordance to the law)

• Can restrict freedom (in accordance to the law)

• Can exert physical force (in accordance to the law)

• Perceptions of law enforcement power depend on local context and also 

personal experience of individuals

• Social Conditioning consolidates law enforcement power i.e

o Media portrayal

o How a community perceives law enforcement (positive, negative etc)

o Historical local experience of law enforcement e.g. in response to civil 

unrest or with cases of police corruption

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

�လ့�က်အ်း� မြပို့၍ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အတွ�လ့�က် ်စော�ွ�စောနှွ�ချ့�င်�်ပို့ါ။

�လူိုကု� - ဥ�မော်ဒုစ်ို��ို�မော်��အ�်�ှိ��်�တွွင့်��ှိမော်သူ်အ်ဏ််/�ှိသူည်း�ဟာုထိင့်��သူည်း�် အ်ဏ််
• လူများျး�၏�ဝအတွက် ်��ံ�မြ�တန်ှ့�င်သ်ည််် �သဇူးးအးဏား (ဥပို့စောေနှှင််အ်ည်ီ)
• လွတလ်ပို့်များုက့်�ထ့န်း်�ချျုပို့န်ှ့�င််စောသး(ဥပို့စောေနှှင််အ်ည်ီ)
• ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းအး�သ��ံပြီးပို့ီ�သွတသ်ွင်�်နှ့�င််စောသး (ဥပို့စောေနှှင််အ်ည်ီ)
• စောေသအလ့�က် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အးဏားနှှင်် ်လူတစီဦ်း�ချျင်�်စီီ၏ ပို့�ဂ္ဂဂလ့က်အစောတွ�အကြံက်ုံ 

တ့��က့်�များူတည်စ်ောသးထင်မ်ြများင်ခ်ျျက်မ်ျားျး�
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အးဏားနှှင်် ်စောပို့ါင််�စီပို့ထ်း�စောသးလူများုစော��အစောမြချအစောန်း�့�လ့�သည်မ်ျားှး

• များီေီယးတွင် ်ပို့�စံော�း်တင်�်က်မ်ျားုပို့�စံီံ
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��က့်�လူထ�က်�ယလ့်�န်းး�လည်လ်က်ခ်ျံသလ� (အမြပို့ုသစော�း၊ အ

နှုတ်သစော�းစီသမြ�င််)်
• စောေသတွင််စော�ှ�ယချင်က််စောတွ�ကြံက်ုံချ�သ်ည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��ဥပို့များး - လူထ�များပြီးင့်များသ်က််

များု သ့��များဟု�တ ်��တပို့်�ွ��၏ လး�စ်ီး�များုက့်စီစ�ပို့မ်ျားျး�တွင် ်�ယလ့်�တ��ံမြပို့န်းစ်ော�းင်�်ွက််
ချ�သ်လ�

�လူိုကု� - မော်�ွ�မော်နှွ��ါ
“လူက်�န်းက််ူ�များုနှှင််အ်မြချး��းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုတ့��များှက်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�သည် ် ၎င်�်တ့��၏�သဇူးးအးဏား
နှှင်််ပို့တသ်က်၍်  ချစံီး�ချျက်စ်ော�က်းင်် ်�ယလ့်�ရှု့�က်ခ်ျတ်များု�ှ့နှ့�င်သ်လ�”

၂၄၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Discuss“What may impact on the way victims of TiP or 
other crimes feel about their own power?”

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

�လ့�က်အ်း�မြပို့၍ သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အတွ�လ့�က် ်စော�ွ�စောနှွ�ချ့�င်�်ပို့ါ။
ထ့��စောန်းးက် ်အ�ွ��လ့�က်သ်��ံသပို့စ်ောဝ�န်းခ်ျ့�င်�်ပြီးပို့ီ��လ့�က်တ်ွင်စ်ောပို့ါင်�်ထည််ပ်ို့ါ။

�လူိုကု� -ကု�း�လူွန်� ခို��သူူ��်�နှှင့််� ဥ�မော်ဒုစ်ို��ို�မော်��အ်ဏ််
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူသည် ် ၎င်�်အး�အဓိများမချ့�င်�်စောစီသည်် ် �းဇူးဝတမ်ြပို့စီမ်ျားုတွင် ် အမြပို့စီလ်�ပို့်

ထး�သည်ဟ်ု�ချစံီး��လ့များ်မ်ျားည််
• လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ်တည်�်ှ့စောန်းစောသး�သဇူးးစောမြပို့းင်�်လ�များုဥပို့များး - က်ျး�/များနှှင်် ်အသက််

စောပို့်များူတည်၍်
• စီ့တ်�့စီီ�များုနှှင်် ် စီ့တေ်ဏာ�်းစော�က်းင်် ် အစီွန်း်�စော�းက်သ်ည်််ချစံီး�များုများျး�နှှင်် ် အစောတွ�များျး�

စော�က်းင်် ်အး�စောလျးစ်ောစီမြချင်�်
• သူတ့��၏ လူ်အ�ွ��အစီည်�်တွင် ် တည်�်ှ့စောန်းစောသးယူ�ချျက်မ်ျားျး�/ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��

အစောတွ�အကြံက်ုံများျး�
အများျး�အး�မြ�င်် ်အထက်ပ်ို့ါအချျက်မ်ျားျး�အး�လ��ံစော�းစောထွ�စောန်းစောလ ်�ှ့ပို့ါသည်။်

၂၄၃



Victims and Law Enforcement Power

Victims may experience many feelings in interactions with law enforcement:

• Defensiveness or guilt for criminal activity they were coerced into 

• Responses to socially conditioned power dynamics, e.g., based on 

gender and age 

• Stress and trauma can polarize emotions and feelings of 

disempowerment  

• Responses to socially conditioned perceptions/ experiences of law 

enforcement 

Often there is a complex mix of all of the above. 

�လူိုကု� - သူတွိခြား���ကု�သူွယ်�မော်ခြား�်�ို�ု
သူင့်�၏ ကုိုယ်�ဟာန်�အခြား��အ�ူနှှင့်�် စ်ကု်�လူု����်�မော်ကြကု်င့််� ကြသူဇို်မော်���မော်ခြား�်င့်���ုအမော်�် ရိုးိုကု�ခိုတွ��ု
ကုိုသူတွိခြား���ါ

• အသံ
• အတ့��/အက်ျယ၊် စီက်း�စောမြပို့းသည်် ်မြများန်းန်ှုန်း်�

• စီက်း�လ��ံများျး�
• အလွယတ်က်ူန်းး�လည်န်ှ့�င်သ်ည််် စီက်း�အစောမြပို့းအ�့�မြ�စီသ်လး�။�့�လ့�သည်မ်ျားှး

အလ�ပို့န်ှှင််် �့�င််စောသးဗန်း်�စီက်း�သ့��များဟု�တ ် ပို့ည်း�ှင်�်န်း်စောသးစီက်း�လ��ံများျး�များ
သ��ံပို့ါနှှင်််၊အထက်စ်ီီ�များှ �ှင်�်မြပို့သလ့�လည်�်များစောမြပို့းပို့ါနှှင််။်

• က့်�ယဟ်ုန်း်အမြပို့ုအများူ
• လက်ပ်ို့့�က်ထ်း�မြချင်�်နှှင််် လက်�်ဝါ�ချါမြပို့မြချင်�်
• စော�ှ�သ့�� က့်�ယမ်ျားည်မ်ျားှက့်�င်�်များည်န််းည်�်။ အးရှု�စံီ့�က်စ်ောန်းသည်််ပို့�စံီံသ့��များဟု�တ ်ပြီးချ့များ်�စောမြချးက််

သည််် ပို့�စံီံမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််အ်ချန်း်�တွင် ်ထ့�င်ခ်ျ�ံစောန်း�းချျထး�မြချင်�်

• စီး�ပို့ွ�ချ�ကံ့်�စောက်ျးမ်ြ�တ၍် သ့��များဟု�တ ်စော��ချျင်�်က်ပို့လ်ျက််
• တခံျါ�က့်�ပို့့တသ်ည်််အစောန်းအထး�မြ�င်် ် သ့��များဟု�တ ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး� ထွက်စ်ောမြပို့�

နှ့�င်သ်ည်််လများ�်က့်�ပို့့တ၍်ထ့�င်မ်ြချင်�်များျ ့ု�များလ�ပို့�်န်း်သတ့မြပို့ုပို့ါ

၂၄၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Conscious Communication
Be aware that your body language and verbal delivery impacts on the power dynamics

Voice:

• Volume, speed of delivery

Words:

• Is language accessible? i.e., do not use professional jargon or high-brow words, but 

also do not patronize 

Body language:

• Arms crossed vs open arms/ exposed palms

• How far to lean forward, i.e., engaged vs. threatening 

Seating position in an interview room

• Across the desk or side by side

• Be conscious not to sit in a position that blocks the door/ an escape route for victims

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

�သဇူးးလှများ�်များ့��များုစောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�်၏ သစော�းသ�းဝက့်�န်းး�လည်မ်ြချင်�်သည်က််ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�
က့်� စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များည်် ် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�အစောန်းမြ�င်် ် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးစီ့တစ်ောများွ��းတွင််
များည်သ့်�� အက်ူအည်ီမြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် အမြပို့ုအများူများ့များ့တ့��၏အမြပို့ုအများူနှှင်် ် ��ှ့ထး�သည်် ် အးဏား
တ့��သည် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�အစောပို့် များည်သ့်��ရှု့�က်ခ်ျတ်များု�ှ့စော�က်းင်�်သတ့မြပို့ုများ့�န်းမ်ြ�စီသ်ည်။်

Photo: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking

၂၄၅



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၃ 
မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��ခြားခိုင့်�� -
 The PeaCe Model

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�များု၏ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အမြချး�ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ူများျး� က့်�
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်မြ�င်် ်လ�ပို့်စော�းင်န်ှ့�င်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ှန်��ခို�ကု���်� -
ဤစီးသင်ခ်ျျန့်း်ပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ်-

• PEACE Model ၏ အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်မ်ျားှတ်များ့�များည်။်
• PEACE Model ၏ အ�င််တ့်�င််�တွင် ်အစောက်းင်�်���ံအစောလအ်က်ျင််တ့်��က့်�စော�းမ်ြပို့နှ့�င်�်

များည်။်

အခို�နိ်� - ၁၁၀ များ့န်းစီ်

စီတ�တ�ုက်၏် စောန်း်ချင်�်ပို့့�င်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း် စီ�စီ�စောပို့ါင်�်များှး ၃ န်းး�ီချွ�မြ�စီသ်ည်။် သင်တ်န်း်�ချျန့်း် �က်း
သည်််အတွက် ် ၎င်�်�က်အ်တွက် ် စောန်း်ချင်�်ပို့့�င်�်မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ခ်ျျက် ် များလ�ပို့ပ်ို့ါနှှင်််။ပို့ဥစများ�က် ်
လုပို့�်ှး�များုများျး�၌ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း် အချွင်််အလများ�်များျး�စီွး�ှ့ပို့ါသည်။်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်�

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။PEACEစောများးေ်ယန်ှှင််် 
စီီများံက့်န်း�် စော���ွ�မြချင်�်နှှင််် 
မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်တ့��နှှင််် များ့တ်

�က်စ်ောပို့�မြချင်�်

PEACE စောများးေ်ယ်အး� ခြုံချုံင်�မံျား့တ�်က်ပ်ြီးပို့ီ� စီီများကံ့်န်း�်စော���ွ�မြချင်�်
နှှင်််မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�နှှင််လ်ည်�်များ့တ�်က်စ်ောပို့��န်း်

၂၀

၂၄၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၂။စောတွ����ံက်�်မံြချင်�်
နှှင််် �ှင်�်မြပို့မြချင်�်

၃။မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့မြချင်�်၊ �ွင််ဟ်ု
မြချင်�်နှှင််် အက်�မြ�တမ်ြချင်�်

၄။�ွင််ဟ်ုမြချင်�်နှှင််် 
အက်�မြ�တမ်ြချင်�်

PEACE စောများးေ်ယ၏် စောတွ����ံက််�မံြချင်�်နှှင််် �ှင်�်မြပို့မြချင်�်အ�င်််
က့်�စောလလ်း�န်း်

PEACE စောများးေ်ယ၏် မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့မြချင်�်၊ �ွင််ဟ်ုမြချင်�်နှှင််် အက်�မြ�တ်
မြချင်�်အ�င်််များျး� က့်� ခြုံချုံင်��ံှင်�်မြပို့�န်း်

PEACE စောများးေ်ယ၏် �ွင်််ဟုမြချင်�်နှှင််် အက်�မြ�တမ်ြချင်�်အ�င်််များျး�
က့်�ခြုံချုံင်��ံှင်�်မြပို့�န်း်

၂၀

၆၀

၁၀

လူု���ှ်��ု ၁ - PeaCe Model နှှင့််� စ်ီ��ကုိန်��မော်���ွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�်ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်���ိတွ��ကု�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - PEACE စောများးေ်ယအ်း�ခြုံချုံင်�မံျား့တ�်က်ပ်ြီးပို့ီ�စီီများကံ့်န်း�်စော���ွ�မြချင်�်နှှင််် မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�် 
အစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�နှှင််လ်ည်�်များ့တ်�က်စ်ောပို့��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၂၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�-
၁.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူခြားခိုင့်��

�လူိုကု� - PeaCe
• စီီများံက့်န်း�်စော���ွ�မြချင်�်
• စောတွ����ံက််�မံြချင်�်နှှင််် �ှင်�်မြပို့မြချင်�်
• မြပို့န်း်စောမြပို့းမြပို့မြချင်�်
• �ွင်််ဟုမြချင်�်
• အက်�မြ�တမ်ြချင်�်

၂၄၇



PEACE

Planning Engage and 
Explain Account Closure Evaluation

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူ��်��ှတွ�စ်ု��်�

PEACE Model သည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အတွက် ်နှ့�င်င််တံက်းတွင် ်က်ျယမ်ြပို့န်း််စီွးအသ��ံမြပို့ုစောန်းစောသး 
န်းည်�်လများ�်တစီ်ချ�မြ�စီ်စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။အစီ့တ်အပို့့�င်�်တစီ်ချ�စီီက့်��က််လက််ပြီးပို့ီ�ပို့့�များ့�အစောသ�စီ့တ ်
စောလလ်းသွး� များည် ်မြ�စီပ်ို့ါသည်။် 

�လူိုကု� - စ်ီ��ကုိန်��မော်���ွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်��
• သင်တ်န်း်�သး�၏ profileနှှင်် ်က်ျး�/များတန်း�်တူအစောလ�ထး�ရှုုမြများင်မ်ျားု�့�င်�်းလ့�အပို့ခ်ျျက််

များျး�
• ထ့ချ့�က်လ်ွယစ်ောသးလူကြီးက်ီ�များျး�နှှင်် ်က်စောလ�များျး�အတွက် ်စော��က်င်�်စော��စီီများမံျားုများျး�

• အထူ�မြပို့ု က်ွများ�်က်ျင်သ်ူများျး�နှှင်် ်က်စောလ�များျး�အတွက် ်ဝန်းစ်ော�းင်စ်ောပို့�သူများျး�နှှင်် ်
အလ�ပို့လ်�ပို့မ်ြချင်�်

• စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းက်ျန်း�်များးစော��/ စီ့တေ်ဏာ�်း
• သတ့ထး�သည်် ်�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�မြချင်�်
• အမြချး�ဝန်း်စော�းင်စ်ောပို့�သူများျး�နှှင်် ်ချျတ့်�က်မ်ြချင်�်

• ထ့ချ့�က်န်ှ့�င်စ်ောမြချက့်�စီစီစ်ော��မြချင်�်
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ
• ဝန်း်ထများ�်

• အများုအစော�က်းင်�်နှှင််် လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�/�းလ့�အပို့သ်လ�သ့ထး�သည်် ်ဗဟု�သ�တ
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််စ်ောန်း�း - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူလ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�အတွက် ်သင်််စောတး်

စောသး
• စောများ�ချွန်း�်က့်��ယသ်ူစောများ�များလ� (က်ျး�/များ စီဉ်�်စီး�မြချင်�်)
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဉ်် �ယလ့်�န်းည်�်န်း�် များှတတ်များ�်မြပို့ုလ�ပို့ထ်း�များလ�

၂၄၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Planning & Preparation
• Participant profile and gender-sensitive needs 

• Safeguarding for vulnerable adults and children
o Work with specialists and children's services 
o Mental health/ trauma

▪ Conscious communication 
▪ Linking to other support services  

• Risk Assessment 
o Victim 
o Staff 

• Existing knowledge of case and gaps/ what is needed 

• Location of interview – suitable for victim needs 

• Who will conduct the interview (gender considerations)

• How the interview will be recorded 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ပို့ါဝင််သူ၏Profileနှှင််လ့်�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး� - သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� န်းစီန််းးသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ််�က်ပို့န််းည််�
စီးသင်ခ်ျျန့်း်က့်�အများှတ်��န်း ် သတ့စောပို့�ပို့ါ။ က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�၏လ့�အပို့ခ်ျျက်မ်ျားျး�က့်�က်ျယမ်ြပို့န်း််
စီွးထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်းလ့်�အပို့သ်ည်။်

က်စောလ�များျး�က့်�လ�မံြချုစောစီးင််စ်ော�ှးက်မ်ျားုစောပို့�မြချင်�် - က်စောလ�များျး�နှှင်် ် အလ�ပို့်လ�ပို့်မြချင်�်သည် ် အထူ�
က်ွများ�်က်ျင်စ်ောသး ဗဟု�သ�တနှှင််် သင်တ်န်း်�တက်ပ်ြီးပို့ီ�မြ�စီ ် �န်းလ့်�အပို့သ်ည်။် မြ�စီန်ှ့�င်ပ်ို့ါက်ဥပို့စောေ
စီ့��များ့��စော�� အ�ွ��ဝင်တ်စီဦ်း�သည် ် များ့တ်�က်အ်�ွ��အစီည်မ်ျားျး� ဥပို့များး က်စောလ�သူင်ယ ် စီ့တ်
က်ျန်း�်များးစော��ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သည်် ်အ�ွ�� သ့��များဟု�တ ်ဥပို့စောေစော�က်းင်�်/ပို့ည်းစောပို့�သည််အ်�ွ�� များျး�
တွင် ်က့်�ယစ်ီး�လှယအ်မြ�စီ ်ပို့ါဝင်သ်င်််သည်။်

စီ့တ်က်ျန်း�်များးစော��နှှင်် ် စီ့တ်ေဏာ�်း - စီ့တေ်ဏာ�်း�စောန်းပြီးပို့ီ��ှက်�်ွ�ံများုနှှင်် ် အမြပို့စီမ်ျားက်င်�်များုတ့��က်�သ့်�� 
ချစံီး�စောန်း�စောသးများ့န်း်�က်စောလ�သ့��များဟု�တ ်စောယးက်ျ်း�စောလ�န်းစီန််းးသူအး� ၎င်�်တ့��က့်�အဓိများမချ့�င်�် စောစီ
ချ�်စောသးအများုက့်�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်သည် ် ချက်ခ်ျ�သည်။် ယင်�်များှး�းဇူးဝတမ်ျားု၏ သတင်�်များျး�
က့်��ယူ�န်းအ်တွက် ် စော�ှးင်လ်ှ�များ�နှ့�င်စ်ောသးလ�ပို့င််န်း�်စီဉ် ် မြ�စီသ်ည်။် သ့���းတွင်အ်နှ�တ်သစော�း
စော�းင်သ်ည််် ရှု့�က်ခ်ျတမ်ျားုများျး�က့်�စောမြ��ှင်�်�န်းန််းည်�်လများ�်များျး�တွင် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စီဉ် ်သတ့ထး�
စောသး�က်သ်ွယစ်ောမြပို့း�့�များုနှှင်် ် သူတ့��စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည်�်လများ�်နှှင််် က်စောလ�များျး�က့်�
ဝန်းစ်ော�းင်မ်ျားုစောပို့�သည်် ်အမြချး�အ�ွ��များျး�နှှင်် ်ချျတ့်�က်မ်ြချင်�်တ့��ပို့ါဝင်န်ှ့�င်သ်ည်။်

အနှာ�းယ�်ှ့များုစီစီစ်ော��မြချင်�် - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူနှှင််် ပို့ါဝင်သ်ည်််ဝန်း်ထများ�်၏ စော��က်င်�်စီ့တခ်ျျ�များု
နှှင််် လ�ခံြုံချုံများု�ှ့�န်းအ်တွက် ်အနှာ�းယ�်ှ့များုစီစီစ်ော��မြချင်�်က့်�စော�းင်�်ွက်�်သည်။်

၂၄၉



�ှ့နှှင်််ပြီးပို့ီ�သး�ဗဟု�သ�တ - အများုနှှင်််ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ��းစောတွသ့ထး�သလ�? သ့ထး�သများှတွင် ် လစီ်
ဟုးစောန်းတးက် �းစောတွလ�၊ �းစောတွလ့�အပို့စ်ောန်းသလ�

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််စ်ောန်း�း - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအတွက်စ်ော��က်င်�်စီ့တခ်ျျ����လး�၊ က်ျ��လွန်း်
ချ�ံသူအတွက် ် သင်််စောတး�်��လး�။ မြပို့တင်�်စောပို့ါက်ပ်ို့ါသည်််အချန်း်�သူတ့��လ့�သလး�။ အ�ေီများှး 
မြပို့တင်�်စောပို့ါက်စ်ောတွပို့ါ���လး�။

က်ျး�/များစော���းထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး�မြချင်�် - စောများ�ချွန်း�်က့်��ယသ်ူစောများ�များှးလ�။ �သဇူးးလှများ�်များ့��များု
စောမြပို့းင်�်လ�မြချင်�် က့်�စီဉ်�်စီး�ပို့ါ။ ဥပို့များး- စောယးက်ျ်း�တစီဦ်း�၏ လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောစီးက််း�များုက့်�ချံ
�သည်် ် များ့န်း�်များတစီစ်ောယးက် ် အး�အများျ ့ု�သး�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့က်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်။ 
အများျ ့ု�သများီ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော�� အ�း�ှ့ များ�န်း်တီ�စောပို့�နှ့�င်ပ်ို့ါက်ယ��ံက်ည်စ်ီ့တခ်ျျ�စောသးများ့တ�်က််
အ�ွ��၏ အက်ူအည်ီက့်�စောတးင်�်ချသံင််သ်ည်။်

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချျက်က့််�များည်သ့်��များှတတ်များ်�တင်မ်ျားည််န်းည်�် - တ့ပို့်စောချွ/ဗီေီယ့�/စီးမြ�င််စ်ော��သး�မြချင်�် 
- များှတတ်များ�် တင်ပ်ို့� ံက်ွးမြချး�သည်််အစောလျးက် ်သက်စ်ောသအစောထးက်အ်ထး�၏ အ�ည်အ်စောသွ�
နှှင််် အစောမြချအစောန်း စောမြပို့းင်�်လ�များုတ့��အစောပို့်�ှ့လးနှ့�င်သ်ည်််သက်စ်ော�းက်မ်ျားုများျး�က့်�ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး�
�န်း်လ့�အပို့်သည််။ဥပို့များးဗီေီယ့�များှတ်တများ�်တင််ချံ�လှင််လူများျး�မြပို့ုများူစောန်းထ့�င််ပို့�ံစောမြပို့းင်�်လ�သွး�နှ့�င််
သလ့�စီးမြ�င််စ်ော��သး�များှတတ်များ်�တင်ပ်ို့ါက်လည်�်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များု၏ တ့က်ျများုနှှင်် ် န်းက်ရ်ှုုင်�်များု 
များတူည်ီနှ့�င်ပ်ို့ါ။

၁.၂ အတွွ�လူိုကု�အလူု�� - စ်ီ��ကုိန်��မော်���ွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ခြား�င့်��င့်�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�(ေ�တ့ယစောန်း်တွင် ် အသ��ံမြပို့ုချ�သ်ည်််) ��အစီီ�င်ခ်ျစံီး ၂.၃.၁ Pedwar များှ 
စောပို့ျးက်�်��ံများု�့�င်�်းစောန်းးက်�်��ံ�အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံ
များုမြ�စီစ်ီဉ်် စောလလ်းချျက်က့််�မြပို့န်းလ်ည်စ်ောလလ်းများည် ် မြ�စီစ်ော�က်းင်�် အသ့စောပို့�ပို့ါ။သင်တ်န်း်�သး�
များျး�က့်� “စီီများကံ့်န်း�်စော���ွ�မြချင်�်နှှင််် မြပို့င်�်င်မ်ြချင်�်” �လ့�က််ပို့ါ စီး�င်�်များှ အချျက်မ်ျားျး�က့်�ထင်ဟ်ုပို့်
သ��ံသပို့�်န်း်နှှင််် မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်း�းတွင် ် ထည််သ်ွင်�်စီဉ်�်စီး��န်း ် အချျက်မ်ျားျး�နှှင်် ် ပို့တ�်က်ပ်ြီးပို့ီ�
စော�ွ�စောနှွ�စောစီပို့ါ။

၁၀ များ့န်းစီ်မြပို့ည််လ်ှင်အ်�ွ��၏ စောဝ�န်းသ်��ံသပို့မ်ျားု�ယူပို့ါ။

လူု���ှ်��ု ၂ - မော်တွွ��ု��ကု���ခြားခိုင့်��နှှင့်�် �ှင့်��ခြား�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - PEACE Model ၏ စောတွ����ံက်�်မံြချင်�်နှှင််် �ှင်�်မြပို့မြချင်�်အပို့့�င်�်က့်�စောလလ်း�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၂၀
သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� ညွှှန်�ကြကု်�ခို�ကု���်�

၂၅၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Engage and Explain

• Engage (and empower) the victim in the process, ensuring they are fully 

aware and comfortable with the process 

• Be self-aware of power dynamics and use communication techniques 

and body language to manage the dynamics positively 

• Transfer control to the victim/ interviewee

၂.၁ - တွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု(�ိန်စ်� ၂၀)

�လူိုကု�- မော်တွွ��ု��ကု���ခြားခိုင့်��နှှင့်�် �ှင့်��ခြား�ခြားခိုင့်��29

စောတွ����ံက််�မံြချင်�်နှှင််် �ှင်�်မြပို့မြချင်�် -
• ဥပို့များးအစီပို့့�င်�်တွင််သးများန်း်အစော�က်းင်�်အ�းများျး�အစော�က်းင်�်သးစောမြပို့း�့� မြချင်�် မြ�င််် 

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�် ချ�ံသူများျး�အး�ပို့့�များ့�သက်စ်ောတးင်််သက်သ်း�ှ့စောစီမြချင်�်က်�သ့်��စောသးန်းည်�်
လများ�်များျ ့ု�မြ�င််စ်ောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူနှှင််် �င်�်နှှီ�က်ွများ်�ဝင်မ်ျားုတည််စော�းက်ပ်ို့ါ။

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချ�ံသူအး�အးရှု�စံီ့�က်သ်ည်််အမြပို့င် ်တက်က်ြွက်စီွးန်းး�စောထးင်န််းည်�်များျး�က့်�
အသ��ံမြပို့ုပို့ါ။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူ၏ စီက်း�ထက် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူ၏ စီက်း�လ��ံ
များျး�များှ သတင်�် အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�စီ�စော�းင်�်နှ့�င်�်န်း် မြ�စီပ်ို့ါသည်။်

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များုလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်န်ှှင််် �ည်�်ွယခ်ျျက်တ့်�� အပို့ါအဝင် ် လက်�်ှ့အစောမြချအစောန်း
က့်� �ှင်�်မြပို့ပြီးပို့ီ�များ့များ့�နှဒအစောလျးက်သ်းထွက်�့်�ချျက််စောပို့��န်း ် လ့�စော�က်းင်�်နှှင််် စောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်ချ�ံသူသည် ်အတ့�င်ပ်ို့င်ခ်ျံနှှင််် စီက်း�စောမြပို့းနှ့�င်စ်ော�က်းင်�်အသ့စောပို့�ပို့ါ။

• သင်မ်ျားည်သ်ူများည်ဝ်ါမြ�စီသ်ည်၊် သင်််�းထူ�စောန်း�းနှှင်် ် အစောမြချအစောန်းအစောပို့် များူတည်ပ်ြီးပို့ီ� 
သက်�့်�င််�းသင််လ်�ပို့်င်န်း�်အစောတွ�အကြံက်ုံတ့��က့်��ှင်�်မြပို့စောပို့�ပြီးပို့ီ�လ့�အပို့ပ်ို့ါက် စော�့�စောမြပို့းင်�် 
စောန်းထ့�င််သူများျး�/လူစောများှးင်ခ်ျ့�သွင်�်သူများျး�က့်�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချ�်သည််် အစောတွ�အကြံက်ုံ�ှ့
စော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့ပို့ါ။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်အမြချး�ပို့ါဝင်သ်ူများျး�၏ အချန်း်�က်ဏ္ဍာတ့��က့်�
လည်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

29   In-depth training manual on investigating and prosecuting the smuggling of migrants. Module 13. 2011. 
UNODC.
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Cognitive Retrieval

• Based on cognitive psychological studies of memory retrieval

• Recognises that memories are formed using all five senses

• Uses four main mnemonics - systems for remembering or retrieving 

information in the mind

o The mental reinstatement of personal environmental and personal 

contexts

o In-depth reporting

o Describing events in different orders

o Reporting the event from different perspectives

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည် ် စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ လှ�ပို့်�ှး�များှ�များျး�မြ�င်် ် များှတဉ်ားဏာ်မြပို့န်းထ်�တ်�း၌ 
န်းည််�စီန်းစီမ်ျားျး�သ��ံ၍ များည်သ့်��အက်ူအည်ီစောပို့�နှ့�င်မ်ျားည်က့််�သင်�်က်း��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့စောပို့�
ပို့ါ။ ဤလှ�ပို့�်ှး�များှ�များျး�က့်�သင််တန်း�်ချျန့်း်နှှင််် က့်�က်ည််ီစောစီ�န်း ် ပို့�စံီံ�ွ�ထး�ပြီးပို့ီ�များှတဉ်ားဏာမ်ြပို့န်းထ်�တ်
မြချင်�်အစောပို့ါ ်သက်စ်ော�းက်မ်ျားှ�အတွက်လ်ည်�်စီပံို့�စံီံမြ�စီစ်ော�က်းင်�်က့်�သတ့မြပို့��န်း ်လ့�အပို့်ပို့ါသည်။် ဤ
လှ�ပို့�်ှး�များှ�များျး�သည် ်စီးသင်ခ်ျန်း�်အတွင််� ၎င်�်တ့��အး� များည်သ့်��အသ��ံမြပို့��များည်ဟ်ု� စီပံို့�စံီသံတ်များှတ်
ချျက်မ်ျားျး�များဟု�တ�်�န်းည်�်စီန်းစီမ်ျားျး�၏ စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းထ့စော�းက်မ်ျားှ�က့်�သင်တ်န်း�်သး�များျး�
အး�စောတွ��က်�စံောစီပြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��အး�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ် စောမြပို့းင်�်လ�အသ�ံ�မြပို့��န်း ် သ့��များဟု�တ ်
ထည်််သွင််�စီဉ်�်စီး��န်း ် ထင်ဟ်ုပို့်သ��ံသပို့စ်ောစီများည်် ် �ည်�်ွယ်ချျက်မ်ြ�င်် ် ပို့့��ချျ�မြချင်�်မြ�စီပ်ို့ါသည်။် 
ဥပို့များးလှ�ပို့�်ှး�များှ�များျး�များှ တစီခ်ျ�တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� လများ�်ညွှွှန်း်များှ�အ� စီ့တတ်ွင်�်ပို့�စံော�း်
�န်း် လ့�အပို့ပ်ြီးပို့ီ� ၎င်�်သည် ် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်များှ�နှှင်် ် အင်မ်ျားတန်း ် များသင််စ်ောတးသ်ည််် လှ�ပို့်�ှး�များှ�တစီ်
ချ�မြ�စီပ်ို့ါသည်။် သ့��စောသးလ်ည်�် ၎င်�်လှ�ပို့�်ှး�များှ�တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� စောအးက််ပို့ါတ့��အး�
က့်�ယစ်ောတွ��က်�နံှ့�င််�န်း် စီီစီဉ်စ်ောပို့�ထး�ပို့ါသည် ်-

• အးရှု� ံ၅ ပို့ါ�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ များှတဉ်ားဏာ်မြပို့န်း်ထ�တ်နှ့�င်စ်ီွများ�်က့်� မြများိင်တ်င်န်ှ့�င်စ်ောသးလ်ည်�်
• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချ�ံသူအတွက် ်စီ့တခ်ျစံီး�များုပို့့�င်�်အ�တ��ံမြပို့န်းမ်ျားု�ှ့နှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ� အချျ ့ု�သူများျး�

အတွက် ်စီ့တ်ေဏာ�်း မြ�စီစ်ောစီနှ့�င်သ်ည်။်

�လူိုကု� - အလူွတွ� ခြား�န်�ထိုတွ�ခြားခိုင့်��/ ခြား�န်��ှတွ��ိခြားခိုင့်��အတွွကု� ကုူည်းီနှိုင့်�မော်သူ်န်ည်း��စ်န်စ်� ၄ ���ိ�

• လူတစီဦ်း�ချျင်�်၏ ပို့တဝ်န်း်�က်ျင်န်ှှင်််က့်�ယစ်ော��က့်�ယတ်းအစောမြချအစောန်းအ� စီ့တပ်ို့့�င်�်
�့�င်�်း များူလအစောမြချအစောန်းသ့�� မြပို့န်းလ်ည်စ်ော�းက်�်ှ့များု

• န်းက်န််း�စီွးအစီီ�င်ခ်ျမံြချင်�်
• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�များတူည်ီစောသးအစီီအစီဉ်မ်ြ�င်် ်စော�းမ်ြပို့မြချင်�်
• အမြ�စီအ်ပို့ျက်အ်း�များတူည်ီစောသးရှုုစောထးင််မ်ျားျး�များှ အစီီ�င်ခ်ျံတင်မ်ြပို့မြချင်�်

၂၅၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

The mental reinstatement of personal environmental 

and personal contexts
The interviewer supports the 

interviewee in remembering the 

crime/ situation using all five 

senses

• Sight

• Sound

• Touch (temperature, 

feelings/ emotions etc.)

• Smells

• Tastes

�လူိုကု� - လူူတွစ်�ဦး�ခို�င့်��၏ �တွ�ဝန်��ကု�င့်�နှှင့်�်အမော်ခြားခိုအမော်န်အ� စ်ိတွ��ိုင့်���ိုင့်��် �ူလူအမော်ခြားခိုသူို� 
ခြား�န်�လူည်း�မော်�်ကု��ှိ�ု

စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူသည် ် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူအး�များုချင်�်/အစောမြချအစောန်းက့်�များှတမ်ျား့�န်း ် အးရှု� ံ ၅ 
ပို့ါ�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ က်ူည်ီစောပို့�သည် ်-

• အမြများင််
• အ�က်း�
• အထ့အစောတွ� (အပို့ူချျန့်း်၊ ချစံီး�ချျက်မ်ျားျး�/ စီ့တခ်ျစံီး�များုများျး�စီသမြ�င််)်
• ဂ္ဂနှားရှု�ံ
• �သးရှု�ံ

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

၃.၂.၁လူူတွစ်�ဦး�ခို�င့်��၏ �တွ�ဝန်��ကု�င့်�နှှင့်�်အမော်ခြားခိုအမော်န်အ� စ်ိတွ��ိုင့်���ိုင့်��် �ူလူအမော်ခြားခိုသူို� 
ခြား�န်�လူည်း�မော်�်ကု��ှိ�ု(၂၅�ိန်စ်�)

များှတဉ်ားဏာ်�့�င်�်းစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင် ် အစောက်းင်�်���ံပို့�စံီမံျားှးအစောတွ�အကြံက်ုံ�ှ့များုမြ�စီသ်ည်။် 
သင်တ်န်း်�သး�များျး� က့်� များှတဉ်ားဏာ်�့�င်�်းစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်၏ လ�ပို့်င်န်း�်စီဉ်အ်�င်််�င်််က့်�
လ�ပို့်စော�းင်မ်ျားည် ် မြ�စီစ်ော�က်းင််� (သ့��စောသး ် စောက်းင်�်စောသးများှတဉ်ားဏာသ်��ံ၍) သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်
�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

၂၅၃



သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး� ၎င်�်တ့���ဝတွင်မ်ြ�စီပ်ို့ျက်ခ်ျ�်စောသး စောပို့ျး�့်င်�်ွယ�်းများျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည််
စီဉ်�်စီး�နှ့�င်�်န်း် စောများ�မြများန်း�်ပို့ါ၊ စောအးက်ပ်ို့ါတ့��သည် ်န်းများူန်းးများျး�မြ�စီပ်ို့ါသည်-်

• �ွ��ယူမြချင်�်
• များ့သး�စီ�/သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ်တစီ်စောန်း်တးချ�ီ�သ့��များဟု�တ ်အပို့န်း်�စောမြ�ချ�ီ�
• စောများွ�စောန်း် သ့��များဟု�တ ်အချများ်�အန်းး�တစီခ်ျ�

ဤအ�င်််တွင် ်သင်တ်န်း်�န်းည်�်မြပို့သည် ်သင်တ်န်း်�ချန်း�်များ၏အစော�ှ�တွင်ထ့်�င်၍် အန်းး�ယူသည်််ပို့�စံီံ
မြ�င်် ်ထ့�င်စ်ောန်းသည််များှးအစောက်းင်�်���ံမြ�စီသ်ည်။်

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အသက်မ်ြပို့င်�်မြပို့င်�်ရှူှ��န်း်နှှင််် ထ�တ်�န်း်၊ အန်းး�ယူ�န်း၊် အက်ူအည်ီမြ�စီ်
ပို့ါက် ၎င်�်တ့��၏များျက်လ်��ံများျး�က့်�များှ့တထ်း�နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းပို့ါ၊

စောအးက်ပ်ို့ါတ့��အစော�က်းင်�်စီဉ်�်စီး��န်းန်ှှင််် ၎င်�်တ့��စော�ွ�ချျယသ်ည်််အစော�က်းင်�်က့်�အများှတ�်�န်းစ်ောမြပို့း
ပို့ါ-

• ေီအမြ�စီအ်ပို့ျက်က််�ယတ်�န်း်�က်လ�။
• အ�ေါ �းလ�နှှင််် န်းင်က််�းလ့�� အ�များှး�ှ့စောန်းတးလ�။
• န်းင််မြများင်တ်�အ်�းစောတွက့်�စောတွ�ပို့ါ။
• န်းင်�်ယ်များှးလ��ယသ်ူန်း�်လ�။
• န်းင်််အန်းး�များှး�ယအ်စော�းင်စ်ောတွန်း�် �ယ်လ့�ပို့�စံီစံောတွ�ှ့သလ�။
• �ယလ့်�အသစံောတွန်းင််�က်း��သလ�? လူစောတွ? သ�းဝ? ဂ္ဂီတ?
• ထင်�်ှး�တ�အ်န်းံ်များျး�သ့��များဟု�တ ်အ�သးများျး��ှ့သလး�။
• န်းင်�်ယ်လ့�ချစံီး��သလ�။
• မြပို့န်းအ်များှတ်�စီဉ််များှးန်းင်််ချစံီး�များုစောမြပို့းင်�်လ�သွး�သလး�။
• အ�လ့�စောမြပို့းင်�်လ�သွး��့�� မြ�စီပ်ို့ျက်ခ်ျ�်တးတစီခ်ျ�ချ��ှ့လး�။
• န်းင််ထည်််နှ့�င်သ်များှ စော��စောတွအများျး�ကြီးက်ီ�ပို့ါတ� ်ရှု�ပို့ပ်ို့��ံွ�ပို့ါ။

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် စောများ�ချွန်း်�များျး��က်း�သူတ့��များှတဉ်ားဏာအ်လ�ပို့လ်�ပို့်နှ့�င်�်န်း်အတွက် ် စောများ�ချွန်း်�
များျး�က့်�မြ�ည်�်မြ�ည်�် တည်ပ်ြီးင့်များစ်ီွး�တ်မြပို့ပို့ါ။

စောန်းးက်�်��ံစောများ�ချွန်း�်က့်��တမ်ြပို့ပြီးပို့ီ�ချျန့်း်တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�ချန်း�်များအတွင်�်များူလစောန်း�းသ့��
မြပို့န်းလ်ည်ထ့်�င်စ်ောစီပြီးပို့ီ� သူတ့�� �ယလ့်�ချစံီး��သလ�စောများ�ပို့ါ။

သူတ့��များှတဥ်ာဏာ�်ယစ်ောလးက်စ်ောက်းင်�်သလ�နှှင်် ် သူတ့��များှတဉ်ားဏာက့််�နှု��ွ�န်း ် �းက်က်ူည်ီ
သလ�တ့��က့်�စီ�စံီများ�်ပို့ါ။

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ဤသင်ခ်ျန်း�်စီးသည် ် ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယမ်ျားုက့်�သ့များစ်ောများွ�စီွးက့်�င်တ်ွယစ်ောမြ��ှင်�်ပို့ါက်အလွန်း်
စောက်းင်�်စောသး စောလက််ျင်််ချန်း�်မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်။်  ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့များျး�တ�း�ထ့�င်သ်ည်််န်းည်�်
လများ�်က့်�အကြံက်စံောပို့�မြချင်�်များဟု�တစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ အဓိ့က် �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးလူတစီဦ်း�က့်�အးရှု� ံ
၅ ပို့ါ�အသ��ံမြပို့ု၍ �ှင်�်လင်�်မြပို့တသ်း�စောသး များှတဉ်ားဏာမ်ျားျး�က့်��ယလ့်�မြပို့န်းန်ှု��ွများလ�သရှု�ပို့စ်ော�း်
�ှင်�်လင်�်�န်း ်မြ�စီသ်ည်။် အဓိ့က်အစော�က်းင်�်�င်�် ၂ ချ�များှး -

၂၅၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

• အ�း�ှ့များျး�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည်�်လများ�်များျး�တွင် ်အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်မ်ျားု�ှ့စောစီ�န်း ်ပို့ံ်ပို့့��
က်ူည်ီ�န်း်

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စီဉ် ် ချစံီး�များုများျး�များည်သ့်��ရှု့�က်ခ်ျတ်များု�ှ့စော�က်းင်�်နှှင််် စောများ�ချွန်း်�များျး�စော�က်းင်် ်
စီ့တ်ေဏာ�်း�နှ့�င်သ်ည််် အနှာ�းယ�်ှ့စော�က်းင်�်က့်�သ့�ှ့မြချင်�်မြ�င််် အ�း�ှ့များျး�အ�က်း�က့်�ယ်
ချျင်�်စီးစီ့တ ်မြများင်််လး�န်း ်

၃.၂.၂လူု��င့်န်�� - န်ကု�န်�မော်သူ်အစ်ီ�င့်�ခို�ခြားခိုင့်��(၅ �ိန်စ်�)
�လ့�က်အ်း�မြပို့ပြီးပို့ီ�န်းက်န််း�စောသးအစီီ�င်ခ်ျမံြချင်�်�့�တး�းလ��ှင်�်မြပို့ပို့ါ။

�လူိုကု� - န်ကု�န်�မော်သူ်အစ်ီ�င့်�ခို�ခြားခိုင့်��
အစော��များပို့ါ�ူ�ဟု�ထင်�်သည်မ်ျားျး�ပို့ါများက်ျန်း ် တတ်နှ့�င်သ်များှ အစောသ�စီ့တအ်စီီ�င်ခ်ျပံို့ါ။ ထ့�သ့��လ�ပို့်
မြချင်�်မြ�င်် ်ပို့တသ်က်သ်များှ အစော��ကြီးက်ီ�စောသးအစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�က့်�များှတမ်ျား့�န်း ်က်ူည်ီနှ့�င်သ်ည်။်

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် စောဗးလ်န်းတ်ီယးအး�ယချင်လ်ုပို့်�ှး�များုတွင် ် ၎င်�်တ့��မြပို့န်းစ်ီဉ်�်စီး�များ့သည်် ်
များှတဉ်ားဏာ်က့်�မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့�န်း ် မြ�စီစ်ောစီ၊ယချ�များန်းက် ် သင်တ်န်း်�သ့��လးသည်် ် ချ�ီ�စီဉ်က့််�မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့
�န်းမ်ြ�စီစ်ောစီ စောများ�မြများန်း�်နှ့�င််ပို့ါသည်။်

သူတ့��၏များှတဉ်ားဏာ/်ချ�ီ�အစော�က်းင်�်သင်တ်န်း်�သး�က် သင်််အး�စောမြပို့းချ့�င်�်ပို့ါ။ သ့��စောသး်
စီက်း�စောမြပို့းစောန်းစီဉ် ် သင်််စောတးသ်လ့� ည်င်သ်းစီွးမြ�တ၍် အစောသ�စီ့တစ်ောမြပို့းချ့�င်�်ပို့ါ။ ဥပို့များး - 
သင်တ်န်း်�လး�န်း ် တက်စူီီင်ှး�သည် ် ဟု�စောမြပို့းပို့ါက်�ယတ်က်ူစီီလ�ပို့်င်န်း�်က့်�သူတ့��သ��ံသလ�၊
တက်စူီီေရှု့�င်�်းက်�ယလ့်�ပို့�လံ�၊ သူတ့���းစောတွစောမြပို့းသလ� နှှင််် �ယလ်များ�်စော�က်းင်�်က်လး
သလ�စောများ�ပို့ါ။

In Depth Reporting
• Report as much detail as possible, even what may seem trivial, as this can

help to retrieve relevant and important aspects of a memory.

•

၂၅၅



ယင်�်သ့��မြပို့ုလ�ပို့�်န်း် အချျန့်း်များ့န်းစီအ်န်းည််�င်ယယ်ူပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ်သင်တ်န်း�်သး�အး�စောအးက်ပ်ို့ါတ့��
က့်��ှင်�်မြပို့ချ့�င်�်ပို့ါ -

• ေီလ�ပို့င််န်း�်လ�ပို့စ်ော�းင်မ်ျားုက်သူတ့��က့်��ယလ့်�ချံစီး�စောစီသလ�။
• ေီန်းည်�်လများ�်ဟုးမြပို့န်းမ်ျားှတ်များ့�န်းန်ှှင််် အစောသ�စီ့တစ်ောမြပို့းနှ့�င်�်န်း ် သူတ့��က့်�အက်ူအည်ီမြ�စီ်

သလး�။
ဤလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်သ်ည် ်လူတစီဦ်း�အး�စီ့တ�့်စီီ�စောစီနှ့�င်သ်လ့� အစောများ�ချ�ံသည်ဟ်ု�တစီခ်ျါတစီ�်တံွင် ်
ချစံီး�စောစီနှ့�င်စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�းတွင်သ်တ့ထး�၍ အစောများ�ချ�ံသူများျး�သက််
စောတးင်််သက််သး မြ�င်် ်များှတဉ်ားဏာက့််�စော�းထ်�တန်ှ့�င်�်န်း်အတွက် ်ည်င်သ်းစီွးလ�ပို့စ်ော�းင်ပ်ို့ါ။

၃.၂.၃အခြား�စ်�အ��ကု���်�ကုို�တွူည်းီမော်သူ်အစ်ီအစ်ဉ်း�ခြား�င့််� မော်�်�ခြား�ခြားခိုင့်��(၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု���်�ကုို�တွူည်းီမော်သူ်အစ်ီအစ်ဉ်း�ခြား�င့််� မော်�်�ခြား�ခြားခိုင့်��
• အစီဉ်လ့်�က်တ့်�င််�
• စောန်းးက််မြပို့န်း်

Describing Events in Different Orders

• Chronologically

• Backwards

၂၅၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

ဤသ့��မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်က့်� “များ�က်းစောသ�များီက်အက်ျ ့ု�စောက်ျ�ဇူးူ�” ဟု�စောချ်စောသးသီအ့��ီမြ�င်် ် လ�ပို့စ်ော�းင််
မြချင်�်မြ�စီစ်ော�က်းင်�် �ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ ယင်�်များှးသ့ပို့မ်ျား�က်းများီက်အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်မ်ျားှတမ်ျား့
�န်း် �ည်�်ွယသ်ည်။် က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ တစီဦ်း�အး�အမြ�စီအ်ပို့ျက်တ်စီခ်ျ�က့်�မြပို့န်းလ်ည်စ်ီဉ်�်စီး�၍ 
စောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်အသ��ံဝင်သ်ည်။်

၃.၂.၄အခြား�စ်�အ��ကု�အ်��တွူည်းီမော်သူ်ရိုးုမော်ထိ်င့််���်��ှ အစ်ီ�င့်�ခို�တွင့်�ခြား�ခြားခိုင့်��(၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� - အခြား�စ်�အ��ကု�အ်��တွူည်းီမော်သူ်ရိုးုမော်ထိ်င့််���်��ှ အစ်ီ�င့်�ခို�တွင့်�ခြား�ခြားခိုင့်��
ဤဟုးသည် ် က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�က့်� ၎င်�်တ့��၏အစောမြချအစောန်းက့်�အမြချး�သူ၏များျက်လ်��ံတွင် ်
များည်သ့်��မြများင်သ်လ�အပို့ါအဝင် ်အမြ�စီအ်ပို့ျက်အ်လ��ံစီ�ကံ့်�စောတွ�နှ့�င်�်န်း် က်ူည်ီစောပို့�သည်။်

Reporting Events from Different Perspectives

This helps victims to think about the whole picture in depth, including what 

their situation might have looked like through another's eyes.

\သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အန်းး�ယူ�န်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။ ထ့��စောန်းးက် ် ပို့ထများ��ံ�လုပို့�်ှး�များုတွင် ် က်ွနှ�်ပို့တ့်��သ��ံ
ချ�်စောသး များှတဉ်ားဏာ်�ီသ့�� မြပို့န်းသ်ွး�ချ့�င်�်ပို့ါ။ ဤတစီက်ြီးက့်များတ်ွင် ် ၎င်�်တ့��၏များှတဉ်ားဏာက့််�နှု��ွ�န်း်
အတွက် ် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူအတွက် ် အချျ ့ု� အ�့ပို့အ်�များက်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်အ်သ��ံမြပို့ုပို့ါက်အလွန်း်
ထ့စော�းက်သ်ည်။် ဥပို့များး - န်းင်�်ယမ်ျားှးလ�၊ �းမြများင်�်လ�၊ �းသ�ံက်း��လ�စီသမြ�င််စ်ောမြပို့းမြပို့စောစီပို့ါ။
သင်တ်န်း်�သး�များျး�သက်စ်ောတးင်််သက်သ်း�ှ့ပြီးပို့ီ� မြ�စီစ်ီဉ််အစော�က်းင်�်စီဉ်�်စီး�စောန်းချျန့်း်တွင် ် ထ့�
မြ�စီစ်ီဉ်တ်ွင် ်အန်းး��ှ့တစီဦ်း�ဦး�က့်�များည်သ်ူများည်ဝ်ါမြ�စီသ်ည် ်စော�းမ်ြပို့စောစီပြီးပို့ီ� စောတွ�စောန်း�သည်် ်စော��လူ
အစောန်းမြ�င််် များည်သ့်��အမြများင်�်ှ့များည်၊် သင်တ်န်း်�သး�အစောပို့် များည်သ့်��မြများင်မ်ျားည်က့််�စောမြပို့းမြပို့ချ့�င်�်ပို့ါ။အန်းး�
တွင် ် များည်သ်ူများှ များ�ှ့ပို့ါက် သင်တ်န်း်�သး�များဟု�တသ်ည်် ် အမြချး�ရှုုစောထးင််တ်စီခ်ျ�များှ �က်ည််လ်ှင် ်
များည်သ့်��မြများင်မ်ျားည်က့််�စီဉ််�စီး�စောမြ��က်း�စောစီပို့ါ။

၂၅၇



Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

များ့န်းစီအ်န်းည်�်င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�၏စီ့တအ်းရှု�ကံ့်�သင်တ်န်း�်ချန်း�်များသ့��မြပို့န်း်
စော�းက်စ်ောစီပြီးပို့ီ�လှင် ်ေီလုပို့�်ှး�များုက်သူတ့��က့်��ယလ့်�ချံစီး��စောစီသည်က့််�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့စ်ောစီပို့ါ။

၂၅၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူု���ှ်��ု ၃ - ခြား�န်�မော်ခြား�်ခြား�ခြားခိုင့်��၊ �ွင့်�်ဟာခြားခိုင့်��နှှင့်�် အကု�ခြား�တွ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -PEACE စောများးေ်ယ၏် မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့မြချင်�်၊ �ွင်််ဟုမြချင်�်နှှင််် အက်�မြ�တမ်ြချင်�် အ�င်််
များျး�က့်�ခြုံချုံင်��ံှင်�်မြပို့�န်း်

အခို�နိ်� - ၆၀ များ့န်းစီ်

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၃.၁ တွင့်��ကု�ခြား�သူ�ု(၅ �ိန်စ်�)

�လူိုကု� - ခြား�န်�မော်ခြား�်ခြား�သူည်း်�အ�င့်�်
မြပို့န်း်စောမြပို့းမြပို့သည််အ်�င်််တွင် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူအး� -

• မြ�စီစ်ီဉ်က့််�အစောနှှးင်််အယှက်မ်ျား�ှ့��မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့�န်း ် (“လွတလ်ပို့စ်ီွးမြပို့န်းစ်ီဉ်�်စီး��န်း”်) 
အး�စောပို့�များည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�

• ထ့��စောန်းးက််တွင် ် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူသည် ် မြ�စီစ်ီဉ််အစီဉ််လ့�က်န်ှှင််် လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�
အး�မြ�စီ�်ပို့မ်ျားျး�၊ စောန်း�းများျး�နှှင်် ် လ�ပို့်စော�းင်မ်ျားုများျး�နှှင်် ် ချျတ့်�က်န်ှ့�င်�်န်း်အတွက် ်
အစောသ�စီ့တ ်အချျက်မ်ျားျး�က့်�စောများ�မြများန်း�်သွး�များည် ်မြ�စီသ်ည်။်

Account Phase

• Engage and Explain focuses on recalling and exploring, as does the 

Account phase, but 

• The Account phase focuses on developing it into a succinct account of 

the events in the order in which they took place 

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

�ှင်�်မြပို့မြချင်�်နှှင််် စောတွ����ံက််�မံြချင်�်အ�င်််တွင် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူသည် ်စီက်း�များျး�များျး� စောမြပို့း
များည်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�မြပို့န်းစ်ောမြပို့းမြပို့သည်် ် အ�င်််၏ �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှးစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူများှ စီက်း�များျး�
များျး� စောမြပို့းစောစီ�န်းမ်ြ�စီပ်ို့ါသည်။် အဓိ့က်ဦး�တည်ခ်ျျက်မ်ျားှးစောတွ���စံောများ�မြများန်း�်ချံ�သူအး�တတန်ှ့�င်သ်များှ 
အစောသ�စီ့တအ်က်ျ���ံ များှတဉ်ားဏာ်က့်�မြပို့န်းလ်ည်မ်ျားှတ်များ့ပြီးပို့ီ�န်းး�ီအချျန့်း်/�က်စ်ီွ�၊ စောန်း�း၊ လူများျး�အစီ
�ှ့သည်် ်အစော��ကြီးက်ီ� အစောသ�စီ့တ ်အချျက်မ်ျားျး� က့်�အစောလ�စောပို့�၍ အစီီအစီဉ််တက်ျ စောမြပို့းမြပို့နှ့�င်စ်ောစီ
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Questioning for Structuring an Account

Start broad and narrow down to detail using questioning techniques:

• Free recall: the opportunity for the victim to recall the event freely 

• Open-ended questions: questions on a topic that is open to answer at 

length:
o Who?
o What?
o When?
o Where?
o Why?
o How?

• Closed questions: questions that require a specific answer, usually short in 

nature 

�န်း် မြ�စ်ီပို့ါသည်။်ထ့�သ့�� လ�ပို့်စော�းင်န်ှ့�င််�န်း်အတွက် ် က်စောတးပ်ို့�စံောများ�မြများန်း�်န်းည်�်က့်�အသ��ံချျထး�
ပို့ါသည်။်

�လူိုကု� - အစ်ီ�င့်�ခို�စ််တွစ်�ခိုု�ွ��စ်ည်း��ခြားခိုင့်��အတွွကု� မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��ခြားခိုင့်��

• စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်မြချင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုပြီးပို့ီ�အက်ျယစ်ီဉ်�်စီး��းများှ မြ�ည်�်မြ�ည်�်
ချျင်�်ချျု�ံလ့�က်ပ်ို့ါ -
• အလွတ ်မြပို့န်း်စီဉ်�်စီး�မြချင်�် - က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူအတွက် ်အမြ�စီအ်ပို့ျက်က့််� လွတလ်ပို့်

စီွးမြပို့န်းလ်ည်စ်ီဉ်�်စီး�နှ့�င်သ်ည််် အချွင်််အစော��
• လွတလ်ပို့်စီွးစောမြ�နှ့�င်သ်ည််် စောများ�ချွန်း်�များျး� - အစော�က်းင်�်အ�းတစီခ်ျ�တွင် ်ကြီးက့်ုက််

သလ့�စောမြ�နှ့�င်�်န်း် �ွင်််ထး�စောသးစောများ�ချွန်း�်များျး�
• �ယသ်ူလ�
• �းလ�
• �ယအ်ချျန့်း်လ�
• �ယမ်ျားှးလ�
• �းစော�က်းင််လ်�
• �ယလ့်�လ�

• စောများ�ချွန်း�်ပို့့တမ်ျားျး� - တ့က်ျစောသးအစောမြ�လ့�အပို့သ်ည်််စောများ�ချွန်း်�များျး�၊ အများျး�အး�မြ�င်် ်
စောများ�ချွန်း�်တ့�စောတးင်�်စောလ�်ှ့သည်။်
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Examples of Questions

• Free Recall: “ an you explain the situation”

• Open-ended Questions: “How did you meet the man?”

• Closed Questions: “ id he hurt you?”

Inappropriate Questions

• Forced choice

• Multiple questions

• Leading questions
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Evaluation

• Should be undertaken after every interview to review the process (what 

went well, what could be improved)

• The risk assessment should be revisited and amended based on any 

new information 

•  valuate the further ‘needs’ of the victim, based on any new information 

• Identify what the next actions should be and who should be involved 

Closure

• Thank the interviewee/ victim for their account 

• Recap on the key points of the interview to confirm understanding 

• Ask witnesses if they have any further questions

• Explain to the witnesses what the next stages of the process are

• Victims can also be given the chance to provide a ‘personal statement’ 

which is a statement about how the event has affected them personally 

(subjective vs objective) 

• The victim should be sign-posted to any services and support that may 

help them
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၄ 
မော်န်�်သူတွ��ှတွ� မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��
ခြားခိုင့်��နှှင့်�်ခြား�န်�လူည်း�သူု��သူ��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လူက်�န်း်က်ူ�များု က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�နှှင်် ်အမြချး�ထ့ချ့�က်လ်ွယသ်ူများျး� က့်�စောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်�းတွင် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူဗဟု့�မြပို့ုချျဉ်�်က်ပို့န််းည်�်က့်�လ�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င်�်န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ွယ်�ခို�ကု� -
ဤသင်ခ်ျန်း�်စီးပြီးပို့ီ����ံပို့ါက်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည််

• PEACE စီပံို့�စံီ၏ံအစီ့တအ်ပို့့�င်�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ုမြချင်�်နှှင််် စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည်�်
လများ�းများျား က့်�စောလ်က်ျင််�ပို့ြီး�ြစီ�လ့များ်�များည်�

• သူတ့��၏စောလက််ျင်််များုက့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ပ်ြီးပို့ီ�နှှင််် သင်ခ်ျန်း�်စီးများျး�က့်�များှတသ်း�သ့�ှ့ပြီးပို့ီ�မြ�စီ်
လ့များ်�များည်�

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၉၀

စီတ�တ�ုက်၏် စောန်း်ချင်�်ပို့့�င်�်သင်တ်န်း်�ချျန့်း် စီ�စီ�စောပို့ါင်�်များှး ၃ န်းး�ီချွ�မြ�စီသ်ည်။် သင်တ်န်း်�ချျန့်း် �က်း
သည်််အတွက် ် ၎င်�်�က်အ်တွက် ် စောန်း်ချင်�်ပို့့�င်�်မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့ခ်ျျက် ် များလ�ပို့ပ်ို့ါနှှင်််။ ပို့ဥစများ�က် ်
လုပို့်�ှး�များုများျး�၌ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း် အချွင်််အလများ်�များျး�စီွး�ှ့ပို့ါသည်။်

�စ်စည်း����်�

တင်�်က်မ်ြပို့သများု -
သင်တ်န်း်�ချျန့်း် ၄ - စောန်း�း

သတမ်ျားှတ ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်
မြချင်�်နှှင််် မြပို့န်းလ်ည်သ်�ံ�သပို့မ်ြချင်�်

၄.၄.၁ စောန်း�းသတမ်ျားှတ ်
က်စီး�မြချင်�်     က်

၄.၄.၂ စောန်း�းသတမ်ျားှတ်
 က်စီး�မြချင်�်       ချ

၄.၄.၃ စောန်း�းသတမ်ျားှတ်
 က်စီး�မြချင်�် က် နှှင်် ်ချ အ�က်း�

မြချး�န်းး�ချျက််

ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု
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၂၆၄

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု��င့်န်��စ်ဉ်း� �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။စောန်း�းသတမ်ျားှတ ်
က်စီး�မြချင်�် -Pedwar 
များှ စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းသည််် 
များ့န်း်�က်စောလ�နှှင်် ်စောတွ���ံ
စောများ�မြများန်း�်မြချင်�်

၂။များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီနှှင််် 
ထင်ဟ်ုပို့ ်သ��ံသပို့မ်ြချင်�်

အစော�ှ�ပို့့�င်�်စီးသင်ခ်ျျန့်း်များျး�များှ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်် ်စီွများ�်�ည်မ်ျားျး�
က့်�အသ�ံ�ချျ�န်း်

စောန်း�းယူက်စီး�သည််လ်�ပို့်င်န်း�်က့်�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့�်န်း်နှှင််် 
သင််ချန်း�်စီးများျး�စော�းထ်�တ်�န်း်

၆၀

၃၀

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု� �ှတွ�စ်ု��်�

လုပို့�်ှး�များုသည် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�သက်စ်ောတးင်််သက်သ်းစောန်းမြချင်�်များှထွက်လ်း�န်း ် တွန်း�်
လှတသ်ည်။် �ည်�်ွယခ်ျျက်မ်ျားှး  က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/ထ့ချ့�က်န််းစီန််းးသူအစောပို့် က့်�ယခ်ျျင်�်စီးတ�း�
တ့��ပို့ွး�လးစောစီ�န်း ် မြ�စီသ်ည်။် သ့��စောသး် သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်လုပို့�်ှး�များု၏ထ့�ှလွယမ်ျားုက့်�စီီများံ
ချန်း််ချွ��န်း် အစော��ကြီးက်ီ�သည်။် အက်ျ ့ု�ထ့စော�းက်စ်ောသးလုပို့�်ှး�များုမြ�စီ�်န်း် သင်တ်န်း်�သး�များျး�
ပို့�စံောသက်း�က်ျ စော�းင်အ်တွင်�်များှ ရှု�န်း်�ထွက်န်ှ့�င်�်န်း် အတွက်သ်က်စ်ောတးင်််သက်သ်းများ�ှ့စောသး
လုပို့�်ှး�များုအမြ�စီ ် ေီဇူး့�င််��ွ�ထး�မြချင်�်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ သ့��စောသး် ထ့�သ့��မြပို့ုလ�ပို့�်းတွင် ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး�စော��က်င်�်လ�ခံြုံချုံသည်ဟ်ု�ချစံီး��ပို့ါစောစီ။ ဥပို့များး - အက်ယ၍် လုပို့်�ှး�များုမြပို့ုလ�ပို့်
စောန်းစီဉ်် သင်တ်န်း�်သး�များျး�သက်စ်ောတးင်််သက်သ်းများ�ှ့ပို့ါက် သ့��များဟု�တ ်စီ့တစ်ီ့���ွ�ံလးပို့ါက် အချန်း်�
မြပို့င်သ့်�� ၎င်�်တ့��ထွက်ခ်ျွးသွး�နှ့�င်သ်ည်။်

လူု���ှ်��ု ၁ - Pedwar �ှ မော်��်ကု��ု��မော်န်မော်သူ်�ိန်��ကုမော်လူ�နှှင့််� မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - အစော�ှ�ပို့့�င်�်စီးသင်ခ်ျျန့်း်များျး�များှ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်် ်စီွများ�်�ည်မ်ျားျး�က့်�အသ��ံချျ�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ၆်၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�-
၁.၁ လူု��င့်န်�� - မော်တွွ��ု�မော်��ခြား�န်���ုတွွင့်�မော်န်�်သူတွ��ှတွ�ကုစ််�ခြားခိုင့်��

ေီလ�ပို့င််န်း�်စီဉ်သ်ည် ် Pedwarတွင် ် စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်မြ�စီစ်ီဉ်က့််�စောန်းးက်�်��ံအကြီးက့်များ ် စောလလ်းမြချင်�်
မြ�စီစ်ော�က်းင်�် �ှင်�်မြပို့ပို့ါ။



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂၆၅

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�အတွ�များျး�အမြ�စီခ်ျွ�လ့�က်ပ်ြီးပို့ီ�သူတ့��သည် ် ဇူးးတစ်ောက်းင် ် ၂ များျ ့ု�က့်�က်စီး��
များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။ သူတ့��အး�  က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူနှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�းတ့�� 
၂ စောန်း�းလ��ံတွင် ်စောန်း�းသတမ်ျားှတ်က်စီး��န်း ်အချွင်််အစော��စောပို့�များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။
ဤလုပို့�်ှး�များုက့်�သင််စ်ောလျးစ်ီွးလ�ပို့�်န်း်အတွက် ် အ�င်််တစီခ်ျ�စီီတ့�င််�တွင် ် သင်တ်န်း်�သး�များျး�
ထမံျားှ �းစောများှးလ်င်််ထး�သလ� သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက်ထပို့ခ်ျါထပို့်ချါ အစောသ�စီ့တစ်ောမြပို့းမြပို့သင််သ်ည်။် 
စောအးက်ပ်ို့ါလများ်�ညွှှန်း်ချျက်မ်ျားျး�က့်�လ့�က်န််းးပို့ါ-

၁။  တစီတ်ွ�စီီများှ သင်တ်န်း်�သး� ၂ ဦး�အး� က် သ့��များဟု�တ ်ချ စောန်း�းယူ�န်း ်စောမြပို့းပို့ါ။
၂။  ပို့ထများစောန်း�းယူက်စီး�များုအတွက် ်သင်တ်န်း်�သး� က် သည် ်က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူ၊ 
သင်တ်န်း်�သး� ချ သည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့မြ�စီသ်င်််သည်။်
၃။  စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် က် အတွက် ်၄.၃.၁ စီး�ွက်မ်ျားျး�က့်� က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ /န်းစီန််းးသူ
အး�စောဝစောပို့�ပို့ါ။
၄။  က် သည် ်စောန်း�းယူက်စီး�သည်် ်က်တက့််��တသ်င်််ပြီးပို့ီ�၊ ချ အး�စောပို့�များ�တသ်င်််ပို့ါ။
၅။  ချ အး�တင််�က်မ်ြပို့သမြချင်�်�လ့�က် ်က့်��က်ည််ရ်ှုုစောန်းပို့ါစောစီ။

�လူိုကု� - ဥ�မော်ဒုစ်ို��ို�မော်��အ�်�ှိ၏ တွ်ဝန်�
သင်သ်ည် ်စောအးက်ပ်ို့ါတ့�� လ�ပို့်စော�းင်�်န်း် လ့�အပို့သ်ည် ်-

က်။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်း ်မြပို့င်�်င်ပ်ို့ါ။ အစောစီးပို့့�င်�်က်စောပို့�ထး�သည်် ်မြ�စီစ်ီဉ််၏ 
စီး�ွက်စ်ီးတများ်�များျး�များှ သင်သ့်ပြီးပို့ီ�သး�သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များုအစောပို့် အစောမြချချပံြီးပို့ီ� -
၁။ က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/န်းစီန််းးသူအတွက် ်�းစောတွစီဉ််�စီး��န်း ်လ့�အပို့သ်လ�။
၂။ �ယလ့်�စောများ�ချွန်း်�စောတွက့်�စောများ�သင််သ်လ�။
ချ။ က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/န်းစီန််းးသူက့်�စောများ��န်း ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည်�်လများ�်များျး�က့်�သ��ံပို့ါ 
(�့�လ့�သည်မ်ျားှးများှတဉ်ားဏာမ်ြပို့န်းစ်ော�းထ်�တ်မြချင်�်၊ အစီဉ်လ့်�က်မ်ြ�စီစ်ောသးစီသမြ�င််)်။
ဂ္ဂ။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်က့််�များှတတ်များ�်တင်ပ်ို့ါ။

Role of Law Enforcement Officer
You need to do the following:

• Plan for the interview: reflect on the information 

you already know based on the case study 

documents handed out earlier on in the week:

o What kind of things need to be considered 

about the survivor/victim?

o What questions might you ask?

• Use interviewing techniques to interview the 

survivor/ victim (i.e. cognitive retrieval, 

chronological etc)

• Record the interview



၆။  က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူအး�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်း ်များ့န်းစီ ်၂၀ အချျန့်း်စောပို့�စော�က်းင်�်နှှင််် သူ
တ့��စောတွ��ှ့သည််သ်တင််�က့်�များှတတ်များ�်မြပို့ုလ�ပို့ ်ထး�သင််စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။
၇။  များ့န်းစီ ်၂၀ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်၄.၃.၁ စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် က် က်တ်
များျး�က့်�မြပို့န်းယ်ူပို့ါ (အတွ�များျး�သည် ်ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့ ချျစော��ထး�စောသးအချျက်အ်လက််
များျး�က့်�ယူထး�နှ့�င်သ်ည်)်။
၈။  ယချ�တစီက်ြီးက့်များ်တွင် ်၄.၃.၂ စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် ချ က်တမ်ျားျး�က့်�စောဝစောပို့�ပို့ါ။
၉။  စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် က် တွင် ်လ�ပို့်ချ�သ်ည်််အတ့�င်�်တူည်ီစောသးလများ�်ညွှှန်း်များုက့်�ထပို့က်ြီးက့်များ်
မြပို့ုလ�ပို့ပ်ို့ါ။
၁၀။ များ့န်းစီ် ၂၀ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်၄.၃.၂ စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် ချ က်တမ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းယ်ူပို့ါ
၁၁။ ယချ�အချျန့်း်တွင် ်အတွ�များျး�၏လက်ထ်�တွင် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စီဉ် ်က်ျ��လွန်း်ချံ
�သူ /န်းစီန််းးသူများျး�အး�စောမြပို့း�က်း�ချ�သ်ည််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့ အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး� သး 
က်ျန်းခ်ျ�်လ့များ််များည်။်
၁၂။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည်တ့်��က့်�နှုင််�ယှဉ်သ်င်််စော�က်းင်�်နှှင််် အစီီ�င်ခ်ျစံီးများျး�အ�က်း� 
မြချး�န်းး�ချျက်က့််� စော�းထ်�တ�်န်း် စောမြပို့းပို့ါ။
၁၃။ များ့န်းစီ် ၃၀ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်အ�ွ��၏ မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ျားုက့်��ယူပို့ါ၊ မြချး�န်းး�ချျက််
များျး�များှး ၄.၄.၃ မြ�စီသ်ည်။် စောန်း�းယူက်စီး�မြချင်�် က် နှှင်် ်ချ အ�က်း�မြချး�န်းး�ချျက်မ်ျားျး�။ 
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ်၎င်�်တ့��က့်�များျက်န်ှှးစီ�ညံ်ီသ�ံ�သပို့မ်ြချင်�်တွင် ်လများ�်ညွှှန်း်�န်း် သ့��များဟု�တ ်
သင်တ်န်း်�သး�များျး� ၎င်�်တ့�က့်�ယတ့်�င် ်မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း် စီး�ွက် ်စောဝစောပို့��န်းအ်တွက် ်
အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်

သူင့်�တွန်���ို�ခို�သူူအတွွကု��ှတွ�စ်ု��်�

များည်သ်ည်််အချျက်မ်ျားျး�က့်� သတ့များမြပို့ုလ့�က်မ်ျား့သလ� မြပို့န်းသ့်�သည်မ်ျားှးအင်မ်ျားတန်း် စီ့တဝ်င်စ်ီး�
�ွယ ် စောက်းင်�်ပို့ါသည်။် အစော��ပို့ါသည်််သတင်�်များျး�/အစောသ�စီ့တအ်ချျက်မ်ျားျး�က့်�အစောသ�အများှး�
အချျက်က််စောလ�များျး�များှ �နှ့�င််ပို့ါသည်။်။ များှတတ်များ်�တင်�်းတွင် ်တတန်ှ့�င်သ်များှ အစောသ�စီ့တမ်ြပို့ုလ�ပို့်
မြချင်�်သည် ် အမြချး�များသက်ဂးသူများျး�သ့��များဟု�တ ် သက်စ်ောသများျး�က့်�စောမြချ�းချ�ံးတွင်အ်က်ူအည်ီမြ�စီ်
စောစီနှ့�င်သ်ည်။်အက်ယ၍် အစီီ�င်ခ်ျစံီး ၂ စောစီးင်သ်ည် ် �က်စ်ီပို့မ်ျားု များ�ှ့ပို့ါက်တ�း�ရှု��ံတွင်အ်များုက့်� 
အစောထးက်အ်က်ူမြပို့ု�န်း ်အတွက်လ်ည်�်အသ��ံမြပို့ုနှ့�င်သ်ည်။်
ယချင်�်ှ့ချ�သ်ည််် ဗဟု�သ�တက့်�အစောမြချချ၍ံ သင်တ်န်း်�သး�များျး�ယူ�များုများျး�မြပို့ုလ�ပို့သ်ည််က့်�
မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့မ်ျားုများှ သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသတ့မြပို့ုများ့နှ့�င်သ်ည်။် သင်တ်န်း်�တစီစ်ောလှးက်စ်ော�ွ�စောနှွ�
ချ�သ်ည်််အတ့�င်�် က်ွနှ�်ပို့်တ့��၏ ယ��ံက်ည်မ်ျားုပို့�စံီမံျားျး�၊ က်များး့ကြီးက်ီ�က့်��က်ည််ရ်ှုုပို့�နံှှင််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��
အ�း�ှ့များျး�အစောန်းမြ�င်် ် က်ွနှ�်ပို့်တ့��စောန်း�းများှ မြပို့ုလ�ပို့စ်ောသးယူ�ချျက်မ်ျားျး�က့်�သတ့မြပို့ုများ့�န်း ် လ့�အပို့်
သည်။်

လူု���ှ်��ု ၂ - ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��နှှင့်�် ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - စောန်း�းယူက်စီး�သည််တ်းဝန်းက့််�ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့�်န်း်နှှင််် သင်ခ်ျန်း�်စီးများျး�
စော�းထ်�တ်�န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ်၃၀

၂၆၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

Reflect

• How did it feel to be in the victim/ survivor role?

• How did it feel to be in the law enforcement role?

• What was challenging and why?

• What lessons can you take from this to inform your interview techniques in 

real life? 

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�
၂.၁ ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ��ခြားခိုင့်�� နှှင့်�် ခြား�န်�လူည်း�သူု��သူ��ခြားခိုင့်�� (�ိန်စ်� ၃၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး��လ့�က်က့််�မြပို့သပြီးပို့ီ�၊ စောအးက််ပို့ါစောများ�ချွန်း်�များျး�က့်�အတွ�လ့�က်စ်ော�ွ�စောနှွ��န်း ်
၁၅ များ့န်းစီ ်အချျန့်း်စောပို့�ပို့ါ။

Photo: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng

�လူိုကု� - ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ���န်�
• က်ျ��လွန်း်ချ�ံသူ/န်းစီန််းးသူမြ�စီ�်သည််ခ်ျစံီး�ချျက်က််�ယလ့်�လ�။
• ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့မြ�စီ�်သည််ခ်ျစံီး�ချျက်က််�ယလ့်�လ�။
• �ယဟ်ုးက်စီ့န်း်စောချ်များုလ�နှှင်် ်�းစော�က်းင််လ်�။
• လက်စ်ောတွ��ဝတွင် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််န််းည်�်လများ�်များျး�က့်�ေီက်စောန်း�းသင်ခ်ျန်း�်စီး

စောတွယူနှ့�င်သ်လ�။

၂၆၇



သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� ၁ 
 ခြား�န်�လူည်း�ထိင့်�ဟာ��သူု��သူ��ခြားခိုင့်��နှှင့်�် 
လူု��င့်န်��စ်ီ��ခို�ကု�

ပို့ဉ္စစများစောန်း်စီးသင်ခ်ျျန့်း်သည် ်စောအးက််ပို့ါတ့��အတွက််မြ�စီသ်ည်-်
• ေီအပို့တအ်တွင််�သင်တ်န်း်�သး�များျး��းစောတွသင်ယ်ူချ�်သလ�နှှင်််
• သင််ယူစောလလ်းများုက့်�လက်စ်ောတွ�တွင် ်�ယလ့်�မြပို့န်းသ်��ံများလ�

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - သင်တ်န်း်�အး�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း်နှှင််် လ�ပို့်င်န်း�်စီီများခံျျက်စ်ော���ွ��န်း်

သူင့်�ကြကု်�မော်���ည်း��ွယ်�ခို�ကု�
ဤသင်ခ်ျန်း်�စီးတွင် ်သင်တ်န်း်�သး�များျး�သည််

• သင်တ်န်း်�များှ အဓိ့က်စောလလ်းချ�်သည်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်စ်ော�ွ�စောနှွ�နှ့�င််�များည်။်
• လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက်တ်စီခ်ျ�မြပို့ုလ�ပို့န်ှ့�င််�များည်။်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၁၂၀

�ဉ္စစ�မော်န့်

၅.၂.၁လ�ပို့င််န်း်�စီီများခံျျက််
အတွက်ထ်င်ဟ်ုပို့စ်ောသး   

စောများ�ချွန်း�်များျး�

သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း�လှင် ်တစီစ်ီ�ံ

�စ်စည်း����်� ခြား�င့်��င့်�မော်��လူ���ညွှှန်��ု

၂၆၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူု���ှ်��ု ၁ - ခြား�န်�လူည်း�သူု��သူ��ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - ဤသင်ခ်ျန်း�်စီး၏ အဓိ့က်သင်ယ်ူ�များည်် ်အချျက်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ ်၂၀

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�-
၁.၁ အခို�နိ်�သူတွ��ှတွ�စ်ကု်�မော်ခြား�်ခြားခိုင့်��

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�အ�ပို့စ်ီ� ၂ ချ�ချွ�ပြီးပို့ီ�၊ လများ�်စော�က်းင်�် ၂ ချ�တွင် ် များျက်န်ှှးချျင်�်�့�င်�်ပို့�်က်�န်း ်
စောမြပို့းပို့ါ။ တစီ�်ွ��အး� က် ဟု�စောချ်ပြီးပို့ီ�တစီ�်ွ��အး� ချ ဟု�စောချ်ပို့ါ။
�ှင်�်မြပို့ပို့ါ -

• သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�စောချါင်�်စီဉ်မ်ျားျး�စောပို့�ပြီးပို့ီ� ၁ များ့န်းစီခ်ျန်း််စီက်း�စောမြပို့းချ့�င်�်များည်၊် အချျန့်း်
က့်� များှတထ်း�ပို့ါများည်။်

• အတန်း�်လ့�က် ်အလှည်််က်ျန်းး�စောထးင်သ်ူသ့��များဟု�တ ်စီက်း�စောမြပို့းသူအမြ�စီ ်စော�းင််�ွက််
စောစီများည်။်

• အက်ယ၍် စီက်း�စောမြပို့းသူတွင် ်စောမြပို့းစီ�းစီက်း�က်�န်းသ်ွး�ပို့ါက်န်းး�စောထးင်သ်ူများျး�က့်�
စောများ�ချွန်း်စောများ��န်း ်ချွင်််မြပို့ုသည်။်

• အစော�က်းင်�်အ�းတစီခ်ျ�အး�စောမြပို့းပြီးပို့ီ�ချျန့်း်တွင်၊် ‘စော�့�ပို့ါ’ ဟု�စောမြပို့းပို့ါက်အတန်း�် က် များှ အ�ွ��
ဝင်အ်း�လ��ံ အစော�းမ်ျားျး�တစီစ်ောလှးက် ်စော�့�သင််သ်ည်။် (အတန်း်� ချ သည် ်များူလအတ့�င်�်
�က်စ်ောန်းများည်)် 

သူင့်�တွန်��ခို�နိ်� အကု�ဉ်း��ခို����

လူု���ှ်��ု �ည်း��ွယ်�ခို�ကု� အခို�နိ်� (�ိန်စ်�)

၁။မြပို့န်းလ်ည််
သ�ံ�သပို့မ်ြချင်�်

၂။စော�းလ��ံပို့စီ ်ပို့စောဟုဠိ့

၃။လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက် ်
စော���ွ�မြချင်�်

ဤသင်ခ်ျန်း�်စီး၏ အဓိ့က်သင်ယ်ူ�များည်် ်အချျက်မ်ျားျး�က့်� 
မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း်

ဤသင်ခ်ျန်း�်စီး၏ အဓိ့က်သင်ယ်ူ�များည်် ်အချျက်မ်ျားျး�က့်� 
မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း်နှှင််် သစော�းတ�း� အလ့�က် ်စီစီစ်ော���န်း်

လက််စောတွ�သင်�်က်း��န်းအ်တွက် ်လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက်တ်စီခ်ျ�စော���ွ�
�န်း်

၂၀

၄၅

၅၅

၂၆၉



ဥပို့များး
ပို့ထများစောချါင််�စီဉ်အ်တွက် ်က် အး�စီက်း�စောမြပို့းသူအမြ�စီ ်ထး�၍ ချ အး�န်းး�စောထးင်သ်ူမြ�စီပ်ို့ါစောစီ။
၁ များ့န်းစီ်�က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်‘�ပို့’် နှှင််် ‘စော�့�ပို့ါ’ ဟု�စောအးပ်ို့ါ။
အတန်း�် က် များှ အ�ွ��ဝင်အ်း�လ��ံတစီစ်ောန်း�းတစီစ်ောလှးက် ်စော�့�သင််သ်ည်။် အတန်း်� ချ သည် ်များူလ
အတ့�င်�်�က်စ်ောန်းများည်။်
ယချ�အချျန့်းတ်ွင် ်ချ အ�ွ��ဝင်မ်ျားျး�၏ စီက်း�စောမြပို့း�န်း ်အလှည်််မြ�စီသ်ည်။်
သ့��မြ�စီ၍် စောချါင်�်စီဉ်အ်း�လ��ံပို့ါသွး�ပြီးပို့ီမြ�စီသ်ည်။်

လူု���ှ်��ု ၂ - မော်ဘ်လူု���စ်�မော်�ါကု� �မော်ဟာဠိိ

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - ဤသင်ခ်ျန်း�်စီး၏ အဓိ့က်သင်ယ်ူ�များည်် ်အချျက်မ်ျားျး�က့်�မြပို့န်းလ်ည်သ်��ံသပို့�်န်း်
နှှင််် သစော�းတ�း�အလ့�က် ်စီစီစ်ော���န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၄၅

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူအတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�-
၂.၁ မော်ဘ်လူု���စ်�မော်�ါကု� �မော်ဟာဠိိ

သင်တ်န်း်�များစီတင်မ်ျားီသင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် သင်တ်န်း�်သး�တစီဦ်း�ချျင်�်စီီအတွက် ် လ�စံောလးက််
စောသးစောများ�ချွန်း�်များျး�က့်� စီး�ွက် ်အပို့့�င်�်စောလ�များျး�မြ�င်် ်မြပို့င်�်င်ထ်း�သင််သ်ည်။်
စီး�ွက်ပ်ို့့�င်�်စောလ�များျး�က့်�စော�းလ��ံစောလ�များျး�အတွင်�်ထည််၍် ဇူးလ�သံ့��များဟု�တ ် ဦး�ထ�တတ်ွင်�်တွင် ်
ထး�ပို့ါ။

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်�စီက်ဝ့်�င််�ပို့��ံပို့�်န်း်စောမြပို့းပြီးပို့ီ�ဇူးလ�ကံ့်�စီက်ဝ့်�င်�်တစီစ်ောလှးက် ် လက်စ်ောမြပို့းင်�်ယူ
�များည်၊် တစီဦ်း�စီီစီး�ွက်ပ်ို့့�င်�်တစီခ်ျ�က့်�ယူ�များည်။်
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူသည် ် စီက်ဝ့်�င််�၏အလယတ်ွင််�ပို့စ်ောန်းပြီးပို့ီ�၊ စော�းလ�ံ�အး�သင်တ်န်း�်သး�များျး��ီ 
လှင်််ပို့စီပ်ို့ါ။သင်တ်န်း်�သး�တစီဦ်း� စော�းလ��ံက့်��များ�်များ့ချျန့်း်တွင် ်သူတ့��၏စောများ�ချွန်း်�များျး�က့်��တမ်ြပို့ပြီးပို့ီ� 
စောမြ��့��န်းမ်ြ�စီသ်ည်။် အက်ယ၍် ၎င်�်တ့��အစောမြ�က့်�များသ့ပို့ါက်အမြချး�သူများျး�များှ က်ူည်ီနှ့�င်စ်ော�က်းင်�် 
သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူက် စောမြပို့းသင််သ်ည်။်

၂.၂ ခြား�န်�လူည်း�သူု��သူ���ုစ်ွ����ည်း�

သင်တ်န်း်�သး�များျး�အး�သင်တ်န်း�်အစီပို့့�င်�်က်းလတွင်စ်ောလလ်းချ�်သည််် ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�း�ှ့
များျး�/အ�ွ��များျး�၏ စီွများ�်�ည်မ်ျားျး� (ယင်�်တ့��သည် ် သင်တ်န်း်�ချန်း�်များ၏ န်း�ံတံွင် ် �ှ့လ့များ်မ်ျားည်)် က့်�
ထင်ဟ်ုပို့သ်��ံသပို့ခ်ျ့�င်�်ပို့ါ။ သင်တ်န်း်�တွင် ် သူတ့��မြပို့ုလ�ပို့ထ်း�သည်် ် ပို့့�စီတးများျး�တွင် ် သူတ့��ထပို့်
ထည်််ချျင််တးသ့��များဟု�တ ်စောမြပို့းင်�်လ�ချျင်တ်း �ှ့သလး�စောများ�ပို့ါ။
က်ျး�/များစော���းနှှင်် ် ပို့တသ်က်ပ်ြီးပို့ီ�၎င်�်တ့��၏စီွများ�်�ည်မ်ျားျး�နှှင််် ပို့တသ်က်သ်ည်််အမြများင်မ်ျားှးဤ
သင်တ်န်း်�စော�က်းင်် ်စောမြပို့းင်�်လ�သွး�သလး�စောများ�ပို့ါ။

၂၇၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂.၃ သူင့်�ခိုန်��စ်် အကု�ခြား�တွ��ု အ�ု��သူတွ�ခြားခိုင့်��

သင်တ်န်း်�ပို့့��ချျသူများျး�အစောန်းမြ�င်် ်ဤစောများးဂ်္ဂျ��အ���ံတွင်အ်က်�မြ�တန််းည်�်လများ�်သ��ံပြီးပို့ီ� ၎င်�်တ့��အ�ွ��
အစီည်�်များှ အကြံက်ံမြပို့ုထး�သည်် ် ပို့�စံီအံလ့�က်သ်င်တ်န်း်�သး�များျး�၏ စောထးက်မ်ြပို့အကြံက်မံြပို့ုချျက်မ်ျားျး�
က့်�စောတးင်�်ချသံင််ပ်ို့ါသည်။်

လူု���ှ်��ု ၂ - လူု��င့်န်��စ်ီ��ခို�ကု�မော်���ွ�ခြားခိုင့်��

�ည်း��ွယ်�ခို�ကု� - လက်စ်ောတွ�သင်�်က်း��န်းအ်တွက် ်လ�ပို့င််န်း�်စီီများခံျျက်တ်စီခ်ျ�စော���ွ��န်း်

အခို�နိ်� - များ့န်းစီ် ၅၅

သူင့်�တွန်��စ်ီစ်ဉ်း�သူူ��်�အတွွကု� လူ���ညွှှန်�ခို�ကု���်�-
၂.၁ လူု��င့်န်��စ်ီ��ခို�ကု�မော်���ွ�ခြားခိုင့်��(�ိန်စ်� ၂၀)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်� ၃.၃.၁ လ�ပို့်င်န်း�်စီီများကံ့်န်း�်စီး�ွက်မ်ျားျး�စောဝစောပို့�ပို့ါ၊ ယင်�်တွင် ် ထင်ဟ်ုပို့်
သ��ံသပို့မ်ျားည််် စောများ�ချွန်း�်များျး�နှှင်် ် လ�ပို့်င်န်း�်စီီများကံ့်န်း�်ပို့�စံီတံစီခ်ျ�ပို့ါဝင်စ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့ပို့ါ။က့်�ယတ့်�င််
ထင်ဟ်ုပို့်သ��ံသပို့�်န်း်နှှင််် စော�းင်�်ွက်ပ်ြီးပို့ီ�စီီ��န်း ်သူတ့��အး�များ့န်းစီ ်၂၀ အချျန့်းစ်ောပို့�ပို့ါ။

၂.၂ ��ကု�နှှ်စ်ု�ည်းီမော်�ွ�မော်နှွ�ခြားခိုင့်��(၃၅ �ိန်စ်�)

သင်တ်န်း်�သး�များျး�က့်��့တစ်ောချ်ပြီးပို့ီ�အက်ယ၍်သူတ့��အး�စောများ�မြများန်း�်များည်် ် စောန်းးက်�်��ံစောများ�ချွန်း်�များျး�
အတွက် ်စီ့တသ်က်စ်ောတးင်််သက်သ်း�ှ့ပို့ါက်လ�ပို့င််န်း�်စီီများကံ့်န်း�်များျး�က့်� များှစောဝချ့�င်�်ပို့ါ။
လက်စ်ောတွ�လ�ပို့စ်ော�းင်�်န်း် �ယလ့်�စီ့န်းစ်ောချ်များုများျး��ှ့သလ�သူတ့��က့်�စောများ�ပြီးပို့ီ�၊ အ�ွ��အတွင်�်အမြချး�
မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည််် န်းည်�်လများ�်များျး�စော�ွ�စောနှွ��န်း ်ေီအချွင်််အစော��က့်�သ��ံပို့ါ။ 

၂၇၁



သူင့်�မော်ထိ်ကု�ကုူ�စ်စည်း����်�

မော်န််ကု��ကု�တွွ���်� 

၂၇၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၁.၂.၁ လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်နှှင်််လူစောများှးင်ခ်ျ့�က်ူ�မြချင်�်�့�င်�်း�က်များ�်မြပို့င်ပ်ို့စောဟုဠိ့

အမြပို့ုအများူ

�ည်�်ွယခ်ျျက််

၂၇၃



န်းည်�်လများ�်များျး�

စောမြများအစောန်းအထး�

၂၇၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

က်ျု�လွန်းခ်ျ�ံသူ/န်းစီန််းးသူ
မြ�စီစ်ောစီမြချင်�်

လူစောများှးင်ခ်ျ့�မြချင်�်

၂၇၅



လူက်�န်းက််ူ�မြချင်�်

လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်�နှ့�င်င််တံက်း

န်းယမ်ြချး�များျဉ််�များျး� 

၂၇၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်�လူစီ�မြချင်�်၊

ပို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်၊လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်၊

ချ့�လုခံျွင်််စောပို့�မြချင်�်၊လက်ခ်ျမံြချင်�်

လူပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်� နှ့�င်င််တံက်း

န်းယမ်ြချး�များျဉ််�များျး�မြ�တစ်ောက်ျး်

ပို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်

၂၇၅



စောင်ွစော�က်�သ့��များဟု�တပ်ို့စီစည်�်

အက်ျ ့ု�အမြများတက့််�တ့�က်ရ်ှု့�က််

မြ�စီစ်ောစီ၊ သွယဝ့်�က်၍်မြ�စီစ်ောစီ

�ယူ�န်း်

အပြီးများ�တများ�်န်းယမ်ြချး�များျဉ်�်က့်�
မြ�တစ်ောက်ျးမ်ြချင်�်ပို့ါဝင်သ်ည််

၂၇၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

န်းယမ်ြချး�များျဉ်�်က့်�မြ�တန်ှ့�င်သ်လ့�

နှ့�င်င််တံစီ်နှ့�င်င််တံည််�အတွင်�်

လည််�မြ�စီန်ှ့�င်သ်ည််

၂၇၉



လူတစီဦ်း� နှ့�င်င််သံး�ချယံူထး�သည်် ်
နှ့�င်င်် ံသ့��များဟု�တအ်ပြီးများ�တများ�်စောန်းထ့�င်စ်ောသး  
နှ့�င်င်် ံများဟု�တသ်ည််် အမြချး�နှ့�င်င်် ံတစီ်ချ�

သ့��တ�း�များဝင်ဝ်င်စ်ော�းက််
မြချင်�် များှ တ့�က်ရ်ှု့�က်မ်ြ�စီစ်ောစီ၊ 

သွယဝ့်�က်၍်မြ�စီစ်ောစီ စောင်ွစော�က်� 
သ့��များဟု�တ ်အမြချး�ပို့စီစည်�် အက်ျ ့ု� 

အမြများတတ်စီခ်ျ���ှ့�န်းအ်တွက််
လူစီ�စော�းင်�်များု

၂၈၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

နှ့�င်င််တံက်းတ�း�စော���း
များူစော�းင်မ်ျားျး�အ� 

‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�’ဟု�အသ့
အများှတ်များမြပို့ုစောသးလ်ည််�အမြချး�
မြပို့စီမ်ျားုများျး�က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�

အမြ�စီအ်သ့အများှတမ်ြပို့ုချ�ံ
နှ့�င်သ်ည််

၂၈၁



ထ့�ပို့�ဂ္ဂဂ့ုလမ်ျားျး�က့်�လူစီ�မြချင်�်၊

ပို့့��စော�းင်မ်ြချင်�်၊လှ�စောမြပို့းင်�်မြချင်�်၊

ချ့�လုခံျွင်််စောပို့�မြချင်�်၊လက်ခ်ျမံြချင်�်

၂၈၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

လှည်််မြ�း�မြချင်�်၊ အတင်�်အက်ျပို့ ်

ချ့�င်�်စောစီမြချင်�်၊ လ့များလ်ည်မ်ြချင်�်၊ 

အးဏားအလွ�သ�ံ�စီး�သ��ံမြချင်�်

သ့��များဟု�တအ်က်ျပို့က့််�င်မ်ြချင်�်

၂၈၃



စောချါင်�်ပို့�မံြ�တမ်ြချင်�် 
(လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောချါင်�်ပို့�မံြ�တ်

မြချင်�်၊ အတင်�်အက်ျပို့ ်ချ့�င်�်စောစီမြချင်�် 
သ့��များဟု�တ ်ဝန်း်စော�းင်မ်ျားု စောပို့�စောစီမြချင်�်၊ 
က်ွန်း်အမြ�စီ ်ချ့�င််�စောစီမြချင်�် သ့��များဟု�တ ်

က်ွန်း်အမြ�စီ ်ချ့�င််�စောစီမြချင်�်နှှင််် အလး�တူ 
ချ့�င်�်စောစီမြချင်�် သ့��များဟု�တ ်က့်�ယတ်ွင်�်အဂ္ဂဂါ

များျး��ယ�်ှး�မြချင်�်)

၂၈၄



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

နှ့�င်င််တံက်း တ�း�စော���း

များူစော�းင်မ်ျားျး�အ� 

‘က်ျ��လွန်းခ်ျ�ံသူများျး�’ဟု�

အသ့အများှတမ်ြပို့ုသည် ်

၂၈၅



၁.၄.၁ အညွှှန်း�်က့်န်း်�များျး�အစောပို့် မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းမြချင်�်

ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်လူလ်ူ်ခို�ကု� ကု - မော်��်ကု��ု��မော်န်သူည်း�် �ိန်��ကုမော်လူ�

အချျန့်းမ်ျားှးစောသး�က်းစောန်း်ည် ၁၁ န်းး�ီချွ�မြ�စီပ်ို့ါသည်။် စောေသချအံများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�သည် ်
သူများ၏ ၁၄ နှှစီ် အ�ွယစ်ောမြများ�များစောလ�စောပို့ျးက်�်��ံများုအတွက် ် သင််အ်�ွ��က့်��က်သ်ွယ်
လးပို့ါသည်။် များ့န်း�်က်စောလ�သည် ် များန်းက်ပ်ို့့�င်�်တွင် ် စောက်ျးင်�်သွး��န်းအ်တွက် ် ထ��ံစီံ
အတ့�င်�်ထွက်သ်ွး�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် အ့များ်သ့��မြပို့န်းစ်ော�းက်မ်ျားလးစောတးစ်ောပို့။ သူများ၏သူင်ယခ်ျျင််�
များျး�အး�လ��ံက့်�အ�ွး�မြ�စီသ်ူများှ လ့�က်လ်�ံက်သ်ွယခ်ျ�ပ်ြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် သ့�သည်မ်ျားှး စောမြများ�များ
စောလ�သည် ် ထ့�စောန်း်က်စောက်ျးင်�်သ့��စော�းက်မ်ျားလးချ�စ်ောပို့။ ထ့��မြပို့င် ် များ့န်း�်က်စောလ�၏အချန်း�်က့်� 
စီစီ်စော���က်ည်််�းသူများ၏အဝတ်အစီး�အများျး�စီ�စောပို့ျးက််���ံစောန်းသည််ဟု�အ�ွး�မြ�စီ်သူက်
စောမြပို့းသည်။် အ�ွး�အ့များသ့်�� အ�ွ��ဝင်န်ှှစီ်ဦး�သွး�စော�းက်ခ်ျ�သ်ည်။်

များ့န်း�်က်စောလ�၏ အစောများစောသ���ံပြီးပို့ီ�၊ အစော�လည်�်အလ�ပို့မ်ြပို့ုတ်သည်််အတွက် ်အ�က်သ်များး�
မြ�စီလ်းပြီးပို့ီ�၊ လွန်းခ်ျ�သ်ည််် ၁၈ လချန်း််များှစီ၍ အ့များအ်စောမြချအစောန်းများှးအလွန်း်ချက််ချ�စော�က်းင်�်
အ�ွး�က်�ှင်�်မြပို့သည်။် များ့န်း�်က်စောလ�နှှင််် သူများ၏�ချင်သ်ည် ်လွန်း်ချ�သ်ည််် ၃ လ ချန်း််အတွင်�် 
အ�ွး�မြ�စီသ်ူနှှင််် အတူစောန်းထ့�င််ချ�သ်ည်။်

စီက်း�စောမြပို့း�့�စောန်းစီဉ်အ်တွင်�်�ချင်မ်ြပို့န်းစ်ော�းက်လ်းချ�်သည်။် သူသည် ် များ့န်း�်က်စောလ�အး�
လ့�က်�်ှးစောန်းချ�ပ်ြီးပို့ီ�သူများ၏ သူင်ယခ်ျျင်�်တစီဦ်း��ီသ့�� သွး�ချ�်သည်။် သများီ�သည် ်လွန်း်ချ�်စောသး
လအန်းည်�်င်ယက််စီတင်၍် အွန်းလ့်�င်�်တွင် ် စောက်းင်စ်ောလ�တစီဦ်း�နှှင််် စီက်း�စောမြပို့း�့�
ချ�်စော�က်းင်�်နှှင််် သ့ပို့်များ�က်းစောသ�များီက်သူတ့��နှှစီဦ်း���န်း်�မြ�င်် ် များ�က်းချဏာစီက်း�စောမြပို့း�က်
စော�က်းင်�်သများီ�၏ သူင်ယ်ချျင်�်က်စောမြပို့းမြပို့သည်။် သူ၏အစော�က်းင်�်က့်� အများျး�ကြီးက်ီ�များ
သ့စော�က်းင်�်၊ သ့��စောသးသ်ူသည် ် က်ီလ့�များီတး ၃၀၀ အက်ွးက် �းဗီလီပြီးများ့ု�တွင်စ်ောန်းထ့�င််
စော�က်းင်�်နှှင််် သူ၏အများည်မ်ျားှး�ီစောေါ မြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့သည်။် အ�း�ှ့နှှစီဦ်း�က်
များ့န်း�်က်စောလ�၏အချန်း�်က့်��ှးလ့�စော�က်းင်�်စောမြပို့း�းအ�ွး�နှှင်််အစော�မြ�စီ်သူတ့��က်သစော�းတူ
�က်သည်။်

အချန်း်�သည် ် လှပို့သန်း််�ှင်�်စောသးလ်ည်�်�ယစ်ောက်ျးသ်က်မ်ျား့န်း�်က်စောလ�တစီဦ်း�၏အချန်း်�
တွင်စ်ောတွ��မြများင်�်များည် ် ဟု�များထင်�်စောသးပို့့�စီတးအချျ ့ု�က့်�န်း�ံတံွင်စ်ောတွ��သည်။် အများုက်ပ်ို့��ံ
ထ�တွင် ်စီးအ့တတ်စီ်ချ��ှ့ပြီးပို့ီ� �ထး�က်�များာဏာီ တစီခ်ျ� ၏ အများှတ်တ�ံ့ပို့န်ှှင််် ပို့့�က်�်ပံို့များးဏာ
ပို့ါစောသး စောင်ွလက်ခ်ျ�ံ�ှ့သည််စ်ောမြပို့စီးများှလွ�၍ စီးအ့တအ်တွင်�်တွင် ်�းများှများ�ှ့စောပို့။

၂၈၆



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်လူလ်ူ်ခို�ကု� ခို - မော်�်ကု�လူု��မော်��လူု��င့်န်��ခိုွင့်�

သင်််အ�ွ��သည် ် စောေသတွင်�်စော�းက်လ်�ပို့စ်ော��လ�ပို့င််န်း�်စီစီ်စော��သူထံများှ အစီီ�င်ခ်ျစံီးတစီ်
စောစီးင်က့််�ချ�စောလ�တင် ် ��ှ့ချ� ် သည်။် သူသည် ် စောေသတွင်�်ဟု့�တယအ်သစီတ်ည်စ်ော�းက််
စောန်းသည််် က်�များာဏာီ၏ က်န်း်ထရှု့�က်ဥ်ပို့စောေနှှင်််အက်ျု�ံဝင်မ်ျားုက့်� စီ့တဝ်င်စ်ီး�စောန်းသည်။် 
စော�းက်လ်�ပို့်စော��အ�ွ��ဝင်အ်များျး�စီ�များှးနှ့�င်င််သံး�များျး�မြ�စီ၍် အလ�ပို့လ်�ပို့ပ်ို့့�င်ခ်ျွင်််�ှ့သည်၊် 
�့�ေမ်ျားန်းစ်ောန်းဂ္ဂျး က် လ့�အပို့်စောသးစီး�ွက်စ်ီးတများ်�များျး�က့်�စောပို့�ထး�ပြီးပို့ီ�မြ�စီသ်ည်။် သ့���းတွင် ်
စော�းက်လ်�ပို့်စော��စီစီစ်ော��သူသည် ်အလ�ပို့ ်သများး�များျး�၏ အစောထွစောထွက်ျန်း�်များးစော��၊ 
စောပို့ျး�့်င်စ်ော��တ့��က့်�စီ့တဝ်င်စ်ီး�စောန်းသည်။်

�့�ေသ့်�� များ�က်းချင်က််သွး�စော�းက်လ်ည်ပ်ို့တစ်ီဉ်် စော�းက််လ�ပို့စ်ော��လ�ပို့သ်း�အများျး�စီ�သည် ်
က့်�ယအ်စောလ�ချျန့်း် မြပို့ည််ပ်ို့�မံျားစောပို့်��အးဟုး�ချျ ့ု�တ�စ်ောန်းပို့�စံောပို့်သည်။် အများျ ့ု�သး�အများျး�
စီ�သည် ် များျက်န်ှှးတွင် ် ေဏာ�်းေဏာခ်ျျက်မ်ျားျး� မြများင်စ်ောတွ� �သည်။် သူသည်အ်လ�ပို့သ်များး�
များျး�အး�စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်�န်း ် ကြီးက့်ု�စီး�ချ�စ်ောသးလ်ည််��့�ေမ်ျားန်းစ်ောန်းဂ္ဂျးက် ၎င်�်တ့��သည် ်
နှ့�င်င််စံောတးင်ပ်ို့့�င်�်�ှ့ ဝှ�ဗီလီဟု�စောချ်စောသးစောေသများှ များျ ့ု�နှွယ်စီ�တစီ်ချ�မြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းသည်။် 
နှ့�င်င််ပံို့့�င်မ်ျားီေီယးများျး�တွင်ပ်ို့ါသမြ�င်် ် ဝှ�ဗီလီအစော�က်းင််�က့်� သင်််အ�ွ��သး�များျး�သ့ပို့ါ
လ့များ််များည်။် ယင််�စောေသသည် ်ေီနှှစီ်အစောစီးပို့့�င်�်က်အလွန်းမ်ြပို့င်�်ထန်း်စောသးတ့�င်�်ွန်း�်များ�န်းတ့်�င်�် 
တ့�က်ခ်ျတခ်ျ�သ်မြ�င်် ် လူ�းစောပို့ါင်�်များျး�စီွးစောသ���ံပြီးပို့ီ� ၈၀ �းချ့�င်န်ှုန်း်�စောသးစောန်းအ့များမ်ျားျး�နှှင််် 
အလ�ပို့အ်က့်�င် ်ပို့ျက်စ်ီီ�ချ�သ်ည်။်

�့�ေစ်ီစီစ်ော��သူက်စော�းက်လ်�ပို့စ်ော��အ�ွ��အး�ပို့စော�းဂ်္ဂျက်တ်ွင် ်လ�ပို့စ်ော�းင်စ်ောန်းစီဉ်် 
�ယ်များှးစောန်းသလ�ဟု�စောများ��း �့�ေမ်ျားန်းစ်ောန်းဂ္ဂျးက်ပို့န်း်�စော�းင်ဟ်ု့�တယတ်ွင်စ်ောန်းစော�က်းင်�်
စောမြ��က်း�ချ�သ်ည်။် သ့���းတွင် ်ပို့န်း�်စော�းင်ဟ်ု့�တယသ်ည် ်များီ�စောလးင်မ်ျားုစော�က်းင်် ်များ�က်းစောသ�
များီလများျး�က်ပို့့တလ့်�က်ပ်ြီးပို့ီ�မြ�စီစ်ော�က်းင်�် စော�းက်လ်�ပို့စ်ော��စီစီစ်ော��သူ သ့စောန်းသည်။်

�့�ေတ်ွင် ် ကြီးက်ီ�များး�စောသးက်ွန်းတ့်န်းန််းး�ှ့ပြီးပို့ီ��့�ေမ်ျားန်းစ်ောန်းဂ္ဂျးက်ယင်�်က့်�စော�းက်လ်�ပို့စ်ော��
ပို့စီစည်�်များျး�နှှင််က့််�့ယးများျး�ထး��န်း ် အသ��ံမြပို့ုသည်ဟ်ု�စောမြပို့းချ�သ်ည်။် က်ွန်းတ့်န်းန််းး
အတွင်�်က့်�စီစီစ်ော���န်း ် လ�ပို့င််န်း်�ချွင််စီစီ်စော��သူက်စောမြပို့းစောသးအချါ အထ�တွင် ် �းများှများ�ှ့
စော�က်းင်�်သ့��စောသး ်စောသ�န်းံ်အလွန်း်န်းစံော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။်

၂၈၇



ခြား�စ်�စ်ဉ်း�မော်လူလ်ူ်ခို�ကု� ဂျူး - တွစ်�ဝ���ကုွ�

စောေသချဇံူးန်းီ�စောများးင်န်ှှသံည် ်သူတ့��သများီ�၏ အလ�ပို့လ်�ပို့က့််�င်မ်ျားုနှှင််် စောပို့ျး�့်င်မ်ျားုအတွက် ်အ�ွ��
နှှင်််�က််သွယမ်ျားု�ှ့သည်။် လွန်းခ်ျ�်စောသး ၃ လက်သူတ့��၏ ၁၅ နှှစီ်အ�ွယသ်များီ�အး� ၎င်�်
တ့��၏ တစီဝ်များ်�က်ွ�များျး�နှှင််အ်တူပြီးများ့ု�စောတးသ့်��သွး��န်း ် ချွင်််မြပို့ုချ�်သည်။် တစီဝ်များ�်က်ွ�သည် ်
နှှစီ်သစီက််ူ�ပို့ွ�အတွက် ် သွး�စော�းက်လ်ည်ပ်ို့တမ်ြချင်�် မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�ပြီးများ့ု�စောတး�်ှ့ သူများ၏အလ�ပို့ ်
အစော�က်းင်�်က့်� ဇူးန်းီ�စောများးင်န်ှှံတ့��အး�စောမြပို့းမြပို့သည်။် သူများသည် ် လ�ပို့ခ်ျလစီး အများျး�ကြီးက်ီ�
စောပို့�ပြီးပို့ီ�စောန်း�းထ့�င်ခ်ျင်�်စောက်းင်�်စီွးစောပို့�သည်် ် �့�င််ပို့့�င်�်ှင်အ်တွက် ် အလ�ပို့လ်�ပို့စ်ော�က်းင်�်
စောမြပို့းမြပို့သည်။် ထ့��မြပို့င်စ်ီီ�ပို့ွး�စော��စောက်းင်�်သမြ�င်် ် �့�င််ပို့့�င်�်ှင်သ်ည် ် အလ�ပို့သ်များး�အသစီ်
များျး�က့်��ှးစော�ွစောန်းစော�က်းင်�်နှှင််် အက်ယ၍် များ့�များျး�ချွင််မ်ြပို့ုပို့ါက် ၎င်�်တ့��၏သများီ�က့်�နှှစီသ်စီ်
က်ူ�ပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သူများမြပို့န်းသ်ွး�သည််အ်ချါ စောချ်သွး�နှ့�င််စော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့သည်။်

သများီ�က်သွး�ချျင်စ်ီ့တ�်ှ့ပြီးပို့ီ�များ့သး�စီ�အလွန်း�်င်�်��စီွးစောန်းထ့�င်�်သမြ�င်် ် သူများမြပို့န်းပ်ို့့��သည်််စောင်ွ
က့်��ပို့ါက် များ့သး�စီ� အပို့့�ဝင်စ်ောင်ွ ��ှ့လးပြီးပို့ီ� ဝများ�်သးများ့များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်များ့�များျး�က်စောမြပို့းချ�်
သည်။် သ့���းတွင် ်အပို့တစ်ီဉ်�်�န်း�်�က်�်န်း်နှှင််် ၂ လ �က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက်မ်ြပို့န်း်လး�န်း ်များ့�များျး�
က်သများီ�အး�က်တ့မြပို့ုစောစီချ�သ်ည်။်

၂ ပို့တ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် များ့န်း�်က်စောလ�၏ ကြီးက့်ုတင််လ�ပို့အ်း�ချအမြ�စီ ် အလ�ပို့�်ှင်က််
စောပို့�စော�က်းင်�်စောမြပို့းပြီးပို့ီ� ဝများ�်က်ွ��ီက်စောင်ွအလ��ံအ�င်�်တစီခ်ျျ ့ု�က့်�လက်ခ်ျ�ံ�ှ့ချ�သ်ည်။် 
လွန်းခ်ျ�်စောသး ၄ ပို့တက််များ့�များျး�အး�စောတွ��န်း ်များ့န်း�်က်စောလ�မြပို့န်းလ်း�များည်မ်ြ�စီစ်ောသးလ်ည််�
များစော�းက်�်ှ့ချ�စ်ောပို့။ ��န်း�်စောချ်�့�များုလည်�်�ပို့တ်န်း််သွး�သမြ�င်် ် များ့�များျး�စီတင်စ်ီ့���့များလ်းချ�်
သည်။် များ့�များျး�သည် ် ဝများ�်က်ွ��ီသ့�� များက််စော�်အကြီးက့်များမ်ျားျး�စီွးပို့့��စောသးလ်ည််�မြပို့န်းလ်ည််
စောမြ��က်း�မြချင်�်များ�ှ့��ယစောန်း်န်းနံ်းက်တ်ွင် ် သများီ�ထမံျားှ လွန်း်စီွး စီ့တပ်ို့ူစီ�း စောက်းင်�်သည်် ်
��န်း�်က့်�လက်ခ်ျ�ံ�ှ့သည်။် ပို့ထများပို့့�င်�်တွင် ် ��န်း�်စောချ်�့�များုသည် ် သများီ�သည်တ်စောမြ��စောမြ��
တ့တ�့်တစ်ီွးမြ�င်် ် ပို့�မံျားှန်း်အတ့�င်�်စောမြပို့း�့�စောန်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက်် လျင်မ်ြများန်းစ်ီွး စောမြပို့းသည်မ်ျားှး 
သူများသည်ပ်ြီးများ့ု�စောတးတ်ွင်မ်ျား�ှ့��အမြပို့းစော�းင်စ်ောမြများဟု�စောချ်စောသးအ့များန််းီ�ချျင််�နှ့�င််င်၏ံ ပြီးများ့ု�စောတး်
တွင် ်စော�းက်�်ှ့ စောန်းစော�က်းင်�် နှှင််် စီက်ရ်ှု�တံစီခ်ျ�တွင် ်အလ�ပို့လ်�ပို့စ်ောန်း�စော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။် 
��န်း�်လ့�င်�်မြပို့တစ်ောတးက် ်သွး�ပြီးပို့ီ�မြပို့န်းလ်ည််စောချ်�့�၍ များ�စောတးစ်ောပို့။

 

၂၈၈



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် - Pedwarများှစောပို့ျးက်�်��ံများု

စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�ထည််သ်ွင်�်ပြီးပို့ီ�အ�ွ��ထမံြပို့န်းလ်ည်တ်င်�်က််မြပို့သ�န်း ်ပို့့�စီတးတစီ်ချ�စော���ွ�ပို့ါ -
၁။ မြ�စီစ်ီဉ်စ်ောလလ်းချျက်က့််�သ��ံ၍ လက်ဝ်ယ�်ှ့ သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များု က့်�စောန်း�း
ချျထး��န်း ်(စောအးက်စ်ော�းမ်ြပို့ပို့ါ က်း�ချျပို့န်ှှင်််အလး�တူ)အမြ�စီအ်ပို့ျက်M်atrix က်း�ချျပို့်
တစီခ်ျ��န်းတ်ီ�ပို့ါ။
၂။ ယချ�မြ�စီစ်ီဉ််သည် ်လူက်�န်း်က်ူ�များုမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်ဟ်ု� ညွှှန်း်မြပို့စောန်းသည်် ်သက်�့်�င်�်း
အညွှှန်း�်က့်န်း�်အး�လ��ံ က့်�ချွ�မြချး�စော�းထ်�တပ်ို့ါ။

၃။ အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်စီီစီဉ််များု Matrixနှှင်် ်သင်ခ်ျွ�မြချး�စော�းထ်�တထ်း�သည်် ်အညွှှန်း�်က့်န်း�်
များျး�အစောပို့် အစောမြချချပံြီးပို့ီ�စီ�စံီများ�်စီစီ်စော��များု �က်လ်က်လ်�ပို့စ်ော�းင်န်ှ့�င််�န်း်အတွက် ်
စောအးက်ပ်ို့ါတ့��ပို့ါဝင်သ်ည််် စီ�စော�းင််�များုအစီီအစီဉ်တ်စီ်ချ�က့်�စော���ွ�ပို့ါ -

က်။ အ�့��က်များ�်
ချ။ သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း�်များျး�
ဂ္ဂ။ သ�စောတသန်းစောများ�ချွန်း�်တစီခ်ျ�စီီက့်�များည်သ်ည်််�င်�်မြများစီသ်��ံစောလလ်းများည်န််းည်�် 
(ဥပို့များးများည်သ်ူ်က့်�စောများ�မြများန်း�်များည်န််းည််�စီသမြ�င််)်

Hess

Clark

Toka

Resturns from 
Germany

Telephone
contact

Meet package
from Hess

to Clark

Meet at
Brown Park

Meet at
Brown Park

Sep 19 Sep 25 Sep 26 Oct 3O ct 5

၂၈၉



စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�ထည််သ်ွင်�်ပြီးပို့ီ�အ�ွ��ထမံြပို့န်းလ်ည်တ်င်�်က််မြပို့သ�န်း ်ပို့့�စီတးတစီခ်ျ�စော���ွ�ပို့ါ -
၁။ အဓိ့က်ဇူးးတစ်ောက်းင်မ်ျားျး�အတွက် ်Profile များျး��န််းတီ�ပို့ါ (ဥပို့များးပို့�ပံို့န်း်�သဏ္ဍားန်း၊် အသက်၊် က်ျး�/များ စီ
သမြ�င််)်
၂။ မြ�စီစ်ီဉ််စောလလ်းချျက်က့််�သ��ံ၍ လက်ဝ်ယ�်ှ့ သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များုက့်� စောန်း�းချျထး��န်း ်(စောအးက််
စော�းမ်ြပို့ပို့ါ က်း�ချျပို့န်ှှင်််အလး�တူ) အမြ�စီအ်ပို့ျက် ်Matrix က်း�ချျပို့တ်စီခ်ျ��န်း်တီ�ပို့ါ။
၃။ ယချ�မြ�စီစ်ီဉ််သည် ်လူက်�န်း်က်ူ�များုမြ�စီန်ှ့�င်သ်ည်ဟ်ု� ညွှှန်း်မြပို့စောန်းသည်် ်သက်�့်�င််�းအညွှှန်း�်က့်န်း်� အး�လ��ံ
က့်�ချွ�မြချး�စော�းထ်�တ်ပို့ါ။

၂.၁.၁ လ�ပို့င််န်း�် - Pedwar များှ စောပို့ျးက်�်��ံများု

Hess

Clark

Toka

Resturns from 
Germany

Telephone
contact

Meet package
from Hess

to Clark

Meet at
Brown Park

Meet at
Brown Park

Sep 19 Sep 25 Sep 26 Oct 3O ct 5

၂၉၀



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

မော်န့်စ်ွ�-   ၂၀၁၆ စောများလ၈�က််
အခို�နိ်� -  ၁၄ : ၀၀ န်းး�ီ
အ�်�ှိအ�ည်း� - Han Hua
အ�်�ှိID အ�ှတွ�- ၄၇၆၁

အစ်ီ�င့်�ခို�စ််
အထက််တွင် ် စော�းမ်ြပို့ထး�သည််အ်ချျန့်းတ်ွင် ် P1 ေ�က်ခသယစ်ီချန်း်�များှ အသက် ် ၅၆ နှှစီ်
အ�ွယ်�ှ့ ဟုူ�တီအများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�သည် ် ��စီချန်း်�သ့��လးစော�းက်ပ်ြီးပို့ီ�သူများ၏ ၁၉ နှှစီ်
အ�ွယ်�ှ့ တူများစောပို့ျးက်�်��ံသွး�စော�က်းင်�် သတင်�်စောထးက်လ်ှများ�်များုပို့့��တ့�င်�်က်း�ချ�သ်ည်။် 
အများျ ့ု�သများီ�က်စောမြပို့းသည်မ်ျားှးသူများ၏အများည်မ်ျားှး Mrs. Wei Liu  မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ တူများ၏အများည်မ်ျားှး 
Ju Sang  မြ�စ်ီသည်။် Mrs Wei Liu သည် ်အသကံ်ျယက်ြီးက်ီ�မြ�င်် ်င့်�စောန်း�င်�်စီက်း�စောမြပို့း�င်�် 
��စီချန်း�်တွင်�်သ့�� ဝင်လ်းချ�သ်ည်။် ��စီချန်း်�တွင်�်သ့�� တစီဦ်း�တည်�်ဝင်လ်းချ�်ပြီးပို့ီ�၊ သူများအး�
ပို့ံ်ပို့့��က်ူည်ီစောပို့�များည်် ်အများျ ့ု�သများီ�အ�း�ှ့များျး�များ�ှ့�က်စောပို့။

က်ွန်းစ်ောတး ် အ�း�ှ့ Han Hua (ID: 4761) နှှင််် လ�ပို့စ်ော�းက့််�င်�်က်မ်ြ�စီသ်ူ Sole Min 
(ID:4783) တ့��သည် ်တည်ပ်ြီးင့်များသ်ွး�စောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့ပ်ြီးပို့ီ�၊ ပို့့�၍တည်ပ်ြီးင့်များသ်ွး��န်း်
လက််�က်�်ည်စ်ောနှွ�တစီခ်ျွက်စ်ောပို့�ချ�်သည်။်  ၁၄ : ၃၀ န်းး�ီအချျန့်း်တွင် ်က် စောများ�ချွန်း�်စောမြ��့�
�န်း် သစော�းတူပြီးပို့ီ�၊ ထွက်�့်�ချျက််က့်�မြပို့ုလ�ပို့ခ်ျ�်ပို့ါသည်။်

၂.၁.၂ ��အစီီ�င်ခ်ျစံီး

၂၉၁



၂.၁.၃သက်စ်ောသထွက်�့်�ချျက် ်- Mrs Wei Liu (အစောေါ)်စောများလ၂၀၁၆

မော်န့်စ်ွ�-   ၂၀၁၆ စောများလ ၈ �က််
အခို�နိ်� -  ၁၄ : ၃၀ န်းး�ီ
ထိွကု��ိုခို�ကု�ယ်ူသူည်း�် အ�်�ှိအ�ည်း� - Han Hua
အ�်�ှိID အ�ှတွ� - ၄၇၆၁

��ကု�ခြား�င့်�သူကု�မော်သူထိွကု��ိုခို�ကု�
က်ွန်းမ်ျားသည်P်1 ေ�က်ခသည်စ်ီချန်း�်တွင် ် စောန်းထ့�င်ပ်ို့ါသည်။် က်ွန်းမ်ျားသည် ် တူများနှှစီဦ်း�မြ�စီ်
စောသး ၁၉ နှှစီ်အ�ွယ ်Ju Sang နှှင််် ၁၅ နှှစီ်အ�ွယ ်စော�စော�းဝ်ါ�ီလက်စော�းက်�်ှ့ချ�ပ်ို့ါသည်။် 
တပို့မ်ျားစောတးမ်ျားှအ�း�ှ့များျး�က် �ွးက့်�များီ�ရှုု�ပြီးပို့ီ� လူတ့�င််�က့်�စောသစောစီစောသးစော�က်းင်် ် က်ွန်းမ်ျား
တ့��များ့သး�ဝင်တ်ွင် ် ၃ ဦး�သးအသက်�်ှင်က််ျန်းခ်ျ�်ပို့ါသည်။် က်ွန်းမ်ျား၏ချင်ပ်ို့ွန်း�် နှှင််် က်စောလ�
နှှစီ်ဦး�လည်�်တူများစောလ�နှှစီဦ်း�၏ များ့�များျး�မြ�စီစ်ောသး က်ွန်း်များ၏အက့်�နှှင်် ် ဇူးန်းီ�တ့��နှှင်််အတူ 
အသတခ်ျခံျ�်�ပို့ါသည်။် က်ွန်းမ်ျားနှှင်််တူများနှှစီဦ်း�သည် ်အမြချး��ွးသး� ၁၅ နှှင်််အတူထွက်စ်ောမြပို့�
လွတစ်ောမြများးက်ခ်ျ�်ပို့ါသည်။် စော�စော�းဝ်ါ�ီလတွင် ် န်းယ်စီပို့က့််�မြ�တလ်းချ�်ပြီးပို့ီ�၊ ထ့�အချျန့်း်များှစီ၍ 
စီချန်း�်တွင်စ်ောန်းထ့�င်လ်းချ�ပ်ို့ါသည်။် အစောမြချအစောန်းများျး�များှးအလွန်းခ်ျက််ချ�ပို့ါသည်။် က်ွနှ�်ပို့်
တ့��သည် ် စောသ�င်ယစ်ောသးတ�က့်��ွးများှ အမြချး�လူ ၆ ဦး�နှှင််အ်တူစောန်းထ့�င်�်ပြီးပို့ီ�၊ လ�စံောလးက််
စောသးအချန်း�်များ�ှ့ပို့ါ။ အ�ွ��အစီည်�်များျး�များှ အစီး�အစီးက့်� ချွ�တများ်�နှှင်််စောဝစောပို့�စောသးလ်ည််�
လ�စံောလးက်မ်ျားုများ�ှ့သမြ�င်် ်များ�က်းချဏာ�းစောလးက်မ်ျားွတသ့်ပို့စ်ီွးအ့ပို့�်ပို့ါသည်။် အ့များသ်းများျး�
နှှင််် သန်း််�ှင်�်စော��အသ��ံအစော�းင်မ်ျားျး�များှးအလွန်းည််စီ်ပို့တပ်ြီးပို့ီ�၊ အသ�ံ�မြပို့ု�န်း ်လူတန်း�်�ှည််
ကြီးက်ီ�တွင် ်အပြီးများ�တများ�်တန်း�်စီီ�ပို့ါသည်။် လွန်းခ်ျ�်စောသး ၂ လ တွင်မ်ျား့��အလွန်း�်ွး ပြီးပို့ီ�၊ အ့များသ်း
များျး�သည် ်များ�က်းချဏာစော�ကြီးက်ီ�စော�လှခံျ�်ပို့ါသည်။် က်ွန်းမ်ျားတ့��နှှင််် န်းယစ်ီပို့က့််�အတူမြ�တလ်းချ�်
စောသး�ွးသး� ၂ ဦး�သည် ်စောန်းများစောက်းင်�်မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ စောသ���ံသွး�ချ�ပ်ို့ါသည်။် ဧပြီးပို့ီလတွင် ်စီချန်း်�
တွင်�်ှ့စောသးသူင်ယခ်ျျင််�တစီဦ်း�က်သူတ့��သည် ် များ့��့�င်�်��န်း်�စီက်ရ်ှု�အံတွက် ် အလ�ပို့သ်များး�
အသစီ ်များျး��ှးစော�ွစောပို့�စောန်းစောသးKeeto များှ စောယးက်ျ်း�တစီဦ်း�နှှင််် �က််သွယမ်ျားု�ှ့စော�က်းင်�် 
က်ွန်းမ်ျားအး�စောမြပို့းချ�ပ်ို့ါသည်။် အလ�ပို့ ် လ�ပို့်က့်�င်�်သည််အ်စောမြချအစောန်းနှှင််် လ�ပို့အ်း�ချများှး
စောက်းင်�်များွန်းသ်ည်ဟ်ု� က်ွန်းမ်ျားအး�စောမြပို့း�က်သည်။် ထ့�လူနှှင်််စောတွ��န်း ် က်ွန်းမ်ျားက်စောမြပို့းချ�်
သည်််အတွက် ်စောများလ ၂ �က်စ်ောန်း်တွင် ်ထ့�သူလးချ�်သည်။် သူနှှင်််အတူ အများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�
လည်�်ပို့ါလးချ�သ်ည်။်

ထ့�အများျ ့ု�သး�၏အများည်မ်ျားှး Bo Lan မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အသက်မ်ျားှး ၅၅ နှှစီ်ချန်း်် မြ�စီသ်ည်။် သူသည် ်
အ�ပို့ ် ၅ စောပို့ ၁၀ လက်မ်ျားချန်း််�ှ့ပြီးပို့ီ�ပို့့န်းပ်ို့ါ�၍ အန်းက််စော�းင်�်ပံို့င်မ်ျားျး��ှ့ပြီးပို့ီ�၊ �ယ�်က််

၂၉၂



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

န်းး��ွက်စ်ောန်းးက်တ်ွင် ်�ပံို့င်မ်ြ��ထူထ�စီွး စောပို့ါက်စ်ောန်းပို့ါသည်။် ေါက့်�သတ့ထး�များ့�မြချင်�်များှးပို့�ံ
များှန်း်နှှင်််များတူ�� ၅ စီင်တ်ီများီတးချန်း်် အ�ှည် ်x ၁ စီင််တီများီတး အက်ျယခ်ျန်း််စောန်း�းများှအပို့က်ျန်း်
�ပံို့င်မ်ျားျး�အး�လ��ံများ�စောန်းသည််အ်တွက် ် မြ�စီသ်ည်။် သူသည် ်သးများန်း်က်းလှကံ်း အဝတ်
များျး� (န်းက်စ်ောများှးင်စ်ောသးစော�တပို့စ်ော�းင် ် ဂ္ဂျင်�်များျး�နှှင်် ် �ယ�်က်�်င်�်တအ့်တစ်ောပို့်တွင် ်
စော�့စော�းင် ်၃ လ့�င်�်အများှတတ်�ံ့ပို့န်ှှင််် စော�တပို့�်ှပို့ ်အက်ဂ ျ)ီ က့်�စီများတက််ျစီွးဝတထ်း�သည်။်
အများျ ့ု�သများီ�၏အများည်မ်ျားှးSuRhiမြ�စီပ်ြီးပို့ီ�သူများသည် ် ၃၅ နှှစီ်အ�ွယ်ချန်း််မြ�စီပ်ို့ါသည်။် သူများ
သည် ်ပို့့န်းပ်ို့ါ�ပြီးပို့ီ�အ�ပို့ ်၅ စောပို့ ၇ လက်မချန်း်် ၊ စောမြ�းင််စ်ီင်�်၍ ပို့ချ�ံ�ထ့�ှည်စ်ောသး�ံပို့င်န်ှှင်််မြ�စီ်
ပို့ါသည်။်

Keetoစောတးင်ပ်ို့့�င်�်၊ က်များ�်ရှု့��တန်း်�န်းး��ှ့ Lan ပြီးများ့ု�များှ သူတ့��အလ�ပို့လ်�ပို့စ်ောသးများ့��့�င်�်��န်း�်
က်�များာဏာီအစော�က်းင်�်က့်� က်ွန်းမ်ျားတ့��အး�စောမြပို့းမြပို့ချ�သ်ည်။် သူတ့��က်စီက်ရ်ှု�၏ံဓိါတပ်ို့�မံျားျး�က့်� 
က်ွန်းမ်ျားတ့��အး�မြပို့ပို့ါသည်။် အစော�းက်အ်ဦးများှး အလွန်း် ကြီးက်ီ�များး�ပြီးပို့ီ�မြပို့တင်�်စောပို့ါက်မ်ျား�ှ့သည်် ်
ကြီးက်ီ�များး�စောသးစီတ��န်း�်ပို့�ံအစော�းက်အ်ဦး၏ �ယ�်က်စ်ော��တွင် ် ပို့န်း�်စော�းင် ် တ့�င်က်ြီးက်ီ� 
၃ လ��ံမြ�င််် စောများှးစ်ီင်က်ြီးက်ီ�များျး��ှ့ပြီးပို့ီ�အစော�ှ��က်တ်ွင် ်စော�့စော�းင် ်၃ လ့�င်�်မြ�င်် ်အများှတတ်�ံ့ပို့်
�ှ့ပို့ါသည်။်

စီက်ရ်ှု�အံတွင်�်�က်တ်ွင် ် သန်း််�ှင်�်သည််ပ်ို့�စံောပို့်ပြီးပို့ီ� အလ�ပို့သ်များး�များျး�သည် ် အမြ��စော�းင််
ယူန်းီစော�းင်�်များျး�နှှင်် ် �ပံို့င််အ�ပို့ ် ပို့့�က်မ်ျားျး�က့်�ဝတ�်င််ထး��က်သည်။် အလ�ပို့သ်များး�
များျး�သည် ် အ့ပို့်စော�းင်မ်ျားျး�တွင်စ်ောန်း�က်ပြီးပို့ီ� က်ွန်းမ်ျားတ့��က့်�မြပို့သည်် ် ရှု�ပို့်ပို့�မံျားျး�အ�
အ့ပို့်စော�းင်မ်ျားျး�သည် ် သန်း််�ှင်�်ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျန်း်�တွင် ် ၄ ဦး�စီီစောန်း�က်သည်။် အ့ပို့စ်ော�းင််
များျး�က့်�အများျ ့ု�သး�နှှင််် အများျ ့ု�သများီ�များျး�အတွက် ် သီ�ချန်း််ချွ�ထး�စော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့သည်။် 
အများျ ့ု�သး�အ့ပို့စ်ော�းင်မ်ျားျး�သည် ်လက်�်ှ့အချျန့်း်တွင် ်မြပို့ည််စ်ောန်းသည်််အတွက် ်အများျ ့ု�သများီ�
အလ�ပို့သ်များး� များျး�က့်�သးအလ�ပို့ခ်ျန်း််စောန်းစော�က်းင်�်သူတ့��က်စောမြပို့းသည်။် က်ွန်းမ်ျားနှှင်််တူများ ၂ 
ဦး�လ�ံ�က့်�လက်ခ်ျနံှ့�င်မ်ျားလး�ဟု�စောများ��း က်ွန်းမ်ျားအသက်အ်လွန်း်ကြီးက်ီ�ပြီးပို့ီ�တူများင်ယမ်ျားှးလည်�်
အလွန်း် င်ယစ်ောသ�စော�က်းင်�်၊ အသက်အ်က်န်း််အသတမ်ျားှး ၁၈-၃၅ နှှစီ်�က်း�မြ�စီစ်ော�က်းင်�်
စောမြပို့းချ�သ်ည်။် တူများအကြီးက်ီ�က်သူများဝင်စ်ောင်ွ�လှင် ် က်ွန်းမ်ျားတ့��က့်�က်ူည်ီနှ့�င်ပ်ြီးပို့ီ�ေီအစောမြချစောန်းက်
လွတစ်ောမြများးက်န်ှ့�င်သ်မြ�င်် ်လ့�က်သ်ွး�လ့� စော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။်

က်ွန်းမ်ျား၏ချစံီး�များုများှးများစောက်းင်�်သမြ�င်် ် တူများစောလ�အး�များသွး�စောစီလ့�စောပို့။ သ့��စောသး် ထ့�
စောယးက်ျ်း�နှှင််် များ့န်း�်များများှးအလွန်းစ်ောက်းင်�်ပြီးပို့ီ�အစောထးက််အပို့ံ်မြ�စီသ်ည်။် က်ွန်းမ်ျားတူများစောလ�
က့်�သူတ့���က်ည််ရ်ှုုစောစီးင််စ်ော�ှးက်ပ်ို့ါ်များည် ် ဟု�စောမြပို့းချ�သ်ည်။် သူတ့��က်က်ွန်းမ်ျားက့်�စောထးက်ပ်ို့ံ်နှ့�င််
�န်း်အတွက် ် တူများစောလ�အတွက် ် တစီလ်စီးလ�ပို့အ်း�ချ က့်�ကြီးက့်ုတင်စ်ောပို့�ချ�်သည်။် က်ွန်းမ်ျား
�က်သ်ွယလ့်�လှင် ် �က််သွယန်ှ့�င််�န်း် သူတ့��၏��န်း�်န်းပံို့ါတ်များျး�က့်� က်ွန်းမ်ျားက့်�စောပို့�ချ�်

၂၉၃



သည်။် တူများစောလ�တွင် ်က့်�ယပ်ို့့�င် ်��န်း�်န်းပံို့ါတ်�ှ့သည််အ်တွက် ်သူများ�နှဒ�ှ့သည််အ်ချျန့်း် ��န်း�်
စောချ်�့�နှ့�င်စ်ော�က်းင်�်လည်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။် သူတ့��သည် ်တ့�ယ့�တးဂ္ဂျစီက််း�အမြ��မြ�င်် ်စောများလ 
၅ �က် ်စောန်း်တွင် ်ထွက််ချွးသွး�ချ�သ်ည်။် တူများစောလ�သည်် ၅ စောပို့ ၂ လက်မ၊ အလွန်း်ပို့့န်း်ပြီးပို့ီ�
ချါ�ထ့�ှည်စ်ောသး�ပံို့င်အ်န်းက််�ှ့သည်။် က်ွန်းမ်ျားတ့�� ယဉ််စောက်ျ�များုအ�သူများ၏ �ယ�်က််
နှှးစောချါင်�်တွင် ်န်းး�က်ွင်�်ဝတ်ထး�သည်။် သူများ၏ �ယ�်က်န််းး�သီ�တွင် ်၁ စီင််တီများီတး 
အ�ွယစ်ောများွ��းပို့ါအန်းီများှတန်ှှင််် ည်း�က်လ်က်အ်စောန်းးက််တွင် ် ၃ စီင််တီများီတးအ�ွယ ်
စီက််ဝ့�င်�်ပို့�အံများှတ�်ှ့သည်။် ၎င်�်များှးအန်းီစော�းင်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�တွန်း််စော�က်စောန်းသည််် ပို့�မံြ�စီစ်ောန်းသည်၊် 
ယင်�်များှးလွန်းခ်ျ�်စောသး ၂ လ ချန်း််  များီ�စောလးင်စ်ီဉ်က််�ချ�မ်ြချင်�်မြ�စီသ်ည်။် စောများလ ၅ �က်စ်ောန်း်
တွင် ်သူများသည် ်တစံောတးင်�်စီထ့်�ှည်ပ်ြီးပို့ီ�၊ တစီ�်က်တ်ွင် ်အ့တ်များျး�ပို့ါသည်် ်များီ�ချ့��စော�းင် ်
စော�းင်�်�ီ�ှည်၊် စောက်ျးတွင်အ်မြပို့းစော�းင်မ်ြ�င်် ်န်းပံို့တ ်၅၆ ပို့ါသည််် ပို့န်း�်စော�းင်အ်စောမြ�း ်ပို့့�လ့�
�ှပို့အ်က်ဂ ျ၊ီ ချျည််ကြီးက့်ု�အမြ��နှှင်် ် အစီ့များ�်က်င်�်ဗတစ်ီ ် �့န်းပို့မ်ျားျး�က့်�ဝတခ်ျ�သ်ည်။် သူများသည် ်
အန်းက်စ်ော�းင် ် စောက်ျးပို့့��အ့တက့််�လွယထ်း�ချ�်သည်။် ထ့�အ့တမ်ျားှးစီချန်း်�များှအ့များန််းီ�ချျင်�်က်
သူများအး�စောပို့�ထး�သည်် ် rucksack  အ့တစ်ောဟုးင်�် တစီလ်��ံမြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ အ့တ်၏ စောန်းးက််
�က်ည််း�က်မ်ြချများ�်တွင် ်အန်းီစော�းင်မ်ြ�င်် ်‘လများ�်စော�က်းင်�် ၆၆’ ဟု�ပို့ါ�ှ့သည်။်

တူများစောလ�ထွက်သ်ွး�သည််အ်ချါ က်ွန်းမ်ျားထံစောန်း်တ့�င်�်��န်း်�စောချ်များည်ဟ်ု�စောမြပို့းသွး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�ပို့ထများ 
၂ �က်တ်ွင် ်��န်း�်စောချ် ချ�သ်ည်။် က်ွန်းမ်ျားအး�Pedwar များှ Keetoသ့�� သွး�သည််လ်များ�်တွင် ်သူ
တ့���ပို့န််းး�ချ�သ်ည််် ဟု့�တယ ်၂ ချ�များှ စောချ်�့�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�၊ ပို့ထများတစီခ်ျ�များှးPedwar ၏ ပြီးများ့ု�စောတးတ်ွင််
�ှ့စောသးPedwar Royale မြ�စီသ်ည်။် ေ�တ့ယတစီခ်ျ�များှး န်းယစ်ီပို့တ်ွင်�်ှ့ပြီးပို့ီ�အ မြပို့းစော�းင််
ဟု့�တယဟ်ု�စောချ်သည်။်

သူများ��န်း�်စောချ်သည််တ်တ့ယစောန်း်တွင် ် သူများသည် ် စီ့တ�့်စီီ�စောန်းပို့�စံောပို့်သည်။် အများျ ့ု�သး�က် 
န်းယစ်ီပို့မ်ျားှအ�း�ှ့များျး�အး�သူများ၏ များှတတ်င််ပို့�နံ်းံပို့ါတ်အများှး�က့်� စောပို့�သည်က့််�သတ့ထး�များ့
စော�က်းင်�် က်ွန်းမ်ျားက့်�စောမြပို့းချ�သ်ည်။် ထ့�သ့��လ�ပို့သ်ည်််အတွက် ်ထ့�သူက့်�စောများ��န်း ်သူများအလွန်း်
စီ့���့များစ်ောန်းပို့ါသည်။် သူတ့���ပို့တ်န်း််သည် ်စီး�စောသးက်�့်�င် ်အ့များသ်းထ�များှ ��န်း�်စောချ်�့�ချ�မ်ြချင်�်
မြ�စီသ်ည်။် ထ့�စီဉ်် အစောန်းးက််များှစောအးသ်အံချျ ့ု�က့်��က်း��ပြီးပို့ီ�၊ က်ျယစ်ောလးင်သ်ည််် ရှု့�က်သ်ံ
က့်��က်း�ချ�သ်ည်။် တူများစောလ�င့်�စောကြွက်�၍ ထွက််သွး�ချွင််စ်ောပို့��န်း်စောမြပို့းသည်် ် အသကံ့်��က်း�ချ�်
�ပြီးပို့ီ�၊ ��န်း�်�က်သ်ွယမ်ျားုမြပို့တစ်ောတးက်သ်ွး�ချ�သ်ည်။် ��န်း�်က့်�မြပို့န်း ် စောချ်�န်း ် ကြီးက့်ု�စီး��က်ည်််
စောသးလ်ည်�်��န်း�်လ့�င်�်သည် ်စီက်မ်ြ�င််စ်ောမြ��့�များုသ့�� စော�းက်သ်ွး�ချ�်သည်။်
လက်မ်ျားှတ ်- Mrs Wei Liu
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မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

မော်န််ကု��ု���အမော်ခြားခိုအမော်န် အစ်ီ�င့်�ခို�စ််

၂၁ စီက်တ်င်�်း ၂၀၁၅
စီက်တ်င်�်း ၂၀ �က် ်များွန်း�်လွ�ချျန့်း်တွင် ်Ju Sang ၏ အစောေ်မြ�စီသ်ူMrs Wei Liu သည် ်
စောယးက်ျ်း�တစီဦ်း�ထကံ်��န်း်�စောချ်�့�များုက့်���ှ့ချ�ပ်ြီးပို့ီ�၊ သူ်လက်ထ်�တွင်�်ှ့စော�က်းင်�်နှှင််် သူများ
အး�မြပို့န်းလ်ည်�်လ့�ပို့ါက် အွန်းလ့်�င်�်အစောက်းင််တ်စီခ်ျ�သ့�� အစောများ�့က်န်း်စောေ်လး ၁၀၀၀ ပို့့��
စောပို့��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။်

Wei Liu သည် ်ထ့�များှစောင်ွပို့များးဏာက့်�များတတန်ှ့�င််စောပို့၊ သ့��စောသး ်စောေသနှာ�လူများုစော��အ�ွ��တစီ်
ချ�က် သူများအး�က်ူည်ီစောပို့�သည်။် ထ့�စောန်း် ၁၇ : ၀၀ န်းး�ီတွင် ်စောင်ွက့်� လှ�စောပို့�ချ�သ်ည်။် ေီစောန်း် 
များန်းက် ်၅ : ၁၅ များ့န်းစီ ်(၁၅ စီက်တ်င်�်း ၂၀၁၅) တွင် ်စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းစောသးများ့န်း်�က်စောလ� 
Ju Sang သည် ် Keetoနှှင််် Pedwar �က်း� န်းယစ်ီပို့စ်ီချန်း်�တစီခ်ျ�အန်းီ��ှ့လယတ်�သ့�� 
စော�းက်လ်းချ�သ်ည်။် လယသ်များး�အများျ ့ု�သး� သည် ် စောေသနှာ�ဥပို့စောေစီ့��များ့��စော��အ�ွ��သ့�� 
တ့�က်ရ်ှု့�က်�်�န်း�်စောချ်ချ�ပ်ြီးပို့ီ�စောအးက်ပ်ို့ါတ့��က့်�စောမြပို့းမြပို့သည် ်-

သူများစော�းက်သ်ည်််အချျန့်းက််အလွန်းစ်ောအ�စီက် ် မြ��စော�ျးစ်ောန်းချ�်သည်။် သူများတစီည််လ��ံ 
လများ်�စောလှးက် ် လးချ�သ်ည်ဟ်ု�သူများက်စောမြပို့းမြပို့ချ�ပ်ြီးပို့ီ�စောမြချဗလးနှှင်် ် အလွန်း်ပို့ါ�စောသးဂ္ဂွများ�်
ထည်စ်ော�းင်�်�ီ�ှည်န်ှှင််် �ှပို့အ်က်ဂ ျ ီ က့်�  ဝတထ်း�ချ�်သည်။် လယစ်ောတးတွင်စ်ောန်းသည််် 
များ့သး�စီ�က်သူများအး�စောနှွ�စောသးက်�တအ်က်ဂ ျနီှှင််် စောစီးင်တ်စီထ်ည်စ်ောပို့�ချ�်သည်။် သူများအး�
သန်း််�ှင်�်စောသးအဝတမ်ျားျး�စောပို့�ချ�စ်ောသးလ်ည််�သူများများဝတခ်ျျင်ခ်ျ�်စောပို့။

သူများ၏ ချါ�တစီဝ့်�က်တ်ွင် ် ည့်ုများ�စီွ�စောန်းသည်် ် ေဏာ�်းများျး��ှ့သည်။် သူများ၏ စီ့တခ်ျစံီး�များု
�့�င်�်းက်ျန်း�်များးစော��များှးစောက်းင်�်ပို့�မံျား�စောပို့။ သူများသည် ် စီက်း�အန်းည်�်င်ယသ်း စောမြပို့း
စောသးလ်ည်�်စော��ရှု�တံွင် ် စောသးခ်ျတ်ချထံး�ချ��်စော�က်းင်�်နှှင််် များစောန်း်ည်က်စောတးအ�ပို့တ်စီ်ချ�
အန်းီ� လများ်�စော��တွင် ်ပို့စီခ်ျျချံချ�်�စော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။်

၂.၃.၁ Pedwarတွင် ်စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�် စောန်းးက်�်��ံ�အစောမြချအစောန်း

၂၉၅



၂၉၆

၃.၂.၁ဇူးးတ်စောက်းင်က််တမ်ျားျး�

စောက်ျ�လက််စောေသ�ှ့ပို့ွင်််ပို့ွင်််လင်�်လင်�်
များ�ှ့စောသးများ့သး�စီ�များှ ၁၉ နှှစီ် အ�ွယ ်
တက်သူ့�လ ်စောက်ျးင်�်သူ

၄၅ နှှစီ် အ�ွယ ် စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�်�ှင် ်
အများျ ့ု�သများီ�

စောက်ျ�လက်မ်ျားှ ၆၅ နှှစီ ်အ�ွယ ်များ��့��များ

၆ နှှစီ ် အ�ွယစ်ောတးင်�်စီး�စောန်းသည်် ်
က်စောလ�များ

၄၅ နှှစီ်အ�ွယ ် က်စောလ� ၆ စောယးက်�်ှ့
စောသးအများျ ့ု�သများီ�လယသ်ူများ

သင်ယ်ူ�န်းခ်ျက်ခ်ျ�စောသး ၁၉ နှှစီ် အ�ွယ ်
အများျ ့ု�သများီ�

စောယးက်ျ်း�က်စောန်း်စီဉ််ရှု့�က််နှှက််မြချင်�်က့်�ချံ
စောန်း�စောသးစောက်ျးင်�်��းများတစီဦ်း�

အမြချး�နှ့�င်င််တံစီ်ချ�တွင် ် တ�း�များဝင် ်
အလ�ပို့လ်�ပို့ ် စောန်းစောသး ၁၈ နှှစီ်အ�ွယ ်
အများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�

စောက်ျ� လ က်် စောေ သ �ှ့ ပို့ွ င််် ပို့ွ င််် လ င်�် လ င်�်
များ�ှ့စောသးများ့သး�စီ�များှ ၁၉ နှှစီ်အ�ွယ ်
တက်သူ့�လစ်ောက်ျးင်�်သး�

၄၅ နှှစီ် အ�ွယ ် စီီ�ပို့ွး�စော��လ�ပို့င််န်း�်�ှင် ်
အများျ ့ု�သး�

လူ န်း ည်�် စီ� များျ ့ု� နှွ ယ် စီ� ဝ င်် တ စီ် ချ� များှ 
အများျ ့ု�သများီ�နှ့�င်င််စံော��သများး�

အတင်�်ချ့�င်�်စောစီပြီးပို့ီ�ချ�ီ�သွး�များျး�က့်�နှှင်�်�ီ
ပို့န်း�်စော�းင်�်ချ့� င်�် ချံ �သည်််၆နှှစီ်အ�ွယ်
စောယးက်ျ်း�  စောလ�

၄၅ နှှစီ်အ�ွယ ်က်စောလ� ၆ စောယးက်�်ှ့စောသး
အများျ ့ု�သများီ�လယသ်များး�

�ီ�တပို့က််�လး�ထ့�င်လ့်�စောန်းစောသး ၁၉ နှှစီ်
အ�ွယ ်အများျ ့ု�သး�

စောအး င်် မြများ င်် စောန်း စောသး က်� များာ ဏာီ တ စီ်
ချ�၏ဥက်ဌူာ အများျ ့ု�သး�

အတင်�်ချ့�င်�်စောစီပြီးပို့ီ�အနှှ့ပို့်ချန်း�်တစီ်ချ�တွင် ်
အလ�ပို့ ် လ�ပို့စ်ောန်းစောသး ၁၈ နှှစီ်အ�ွယ ်
အများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂၉၇

၃.၃.၁ မြ�စီစ်ီဉ်် စောလလ်းမြချင်�်

Print this page and cut apart the case studies
၁. လ့င်အ်လ�ပို့သ်များ
သူများအများည်မ်ျားှး(အများည်)် မြ�စီသ်ည်။် သူများသည်အ်သက် ်၁၉ နှှစီမ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ (နှ့�င်င််/ံစောေသ)၏စောက်ျ�လက််
များှ �းသးတ�း�က့်�င်�်ရှုုင်�်သည်် ်များ့�များျး�များှ စောများွ��ွး�လးသူမြ�စီသ်ည်။်

သူများ ၁၈ နှှစီ်အ�ွယတ်�န်း်�က်ပြီးများ့ု�များှ စောနှွ�းသီ�းသးစီက်း�စောက်ျးင်�်တစီခ်ျ�တွင် ်အဂ္ဂဂလ့ပို့စ်ီးသင််
ချွင််် �ချ�သ်ည်။် သူများ၏ များ့သး�စီ�က်ပို့ံပ်ို့့��စောပို့�ပြီးပို့ီ�သူများလည်�်အလွန်း်စီ့တလ်ုပို့်�ှး�ချ�သ်ည်။်

သူများစော�းက်သ်ွး�စောသးအချါတွင် ် �းသးစီက်း�စောက်ျးင်�်သည် ် လ့များလ်ည်စ်ောသးစီီ�ပို့ွး�စော��
လ�ပို့်င်န်း�်တစီခ်ျ� မြ�စီစ်ော�က်းင်�်သ့လး�သည်။် အဂ္ဂဂလ့ပို့စ်ီးစောလလ်း�များည်််အစီး�သူများအး�
စောယးက်ျ်း�များျး�နှှင််လ့်င်�်က်�်�ံန်း်နှှင််် လူက်�န်းက််ူ�များုအတွက် ် စောင်ွစောပို့��န်း ် အတင်�်စောစီချ့�င်�်ချ��်က်
သည်။် သူများသည် ် လူက်�န်းက််ူ�သူ၏ အန်းီ�က်ပို့စ်ောစီးင်််�က်ည််မ်ြချင်�်က့်�ချခံျ�်�ပြီးပို့ီ�အ့များန်ှှင််် အချျန့်း်တ့�
စောလ�စီက်း�စောမြပို့း�န်း ်��န်း�်စောချ်ချွင််သ်းချွင်််မြပို့ုချ�်သည်။်

၂. များူ�ယစီစ်ော��ဝါ�က့်�အချစော�က်�စောင်ွမြ�င်် ်သယယ်ူစောပို့�မြချင်�်
ေါက် (အများည်)် မြ�စီသ်ည်။် သူများတွင် ်က်စောလ� ၃ စောယးက်�်ှ့ပြီးပို့ီ�၊ ချင်ပ်ို့ွန်း�်မြ�စီသ်ူက်သူများအး�ရှု�ပို့ပ်ို့့�င်�်
�့�င််�း၊ စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် လ့င်ပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းစောစီးက််း�သူတစီဦ်း�မြ�စီသ်ည်။် သူသည် ် များူ�ယစီ်
စော��သ��ံစီွ�သူတစီဦ်း� မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�သူများအး�များူ�ယစီစ်ော��သယစ်ော�းင်�်န်း် အတင််�ချ့�င််�စောစီသည်။် သူများ
အး�ချ့�င််�စောစီသည််အ်တ့�င််� များလ�ပို့ပ်ို့ါက်အ�က်များ�်�က် ် နှှ့ပို့စ်ီက်မ်ျားည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် က်စောလ�များျး�
က့်�န်းးက်ျင်စ်ောအးင်လ်�ပို့မ်ျားည် ်ဟု�ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်သ်ည်။် လွန်းခ်ျ�်စောသးနှှစီမ်ျားျး�အတွင်�်သူများ၏ များ့သး�စီ�
နှှင််် သူင်ယခ်ျျင်�်များျး�နှှင်် ်ပို့့�ပို့့�၍ စောဝ�က်ွးလးချ�သ်ည်။်

၃. အလ�ပို့သ်များး�အမြ�စီ ်အဓိများမချ့�င်�်စောစီမြချင်�်

ေါက် (အများည်)် မြ�စီသ်ည်။် သူသည် ် များ�က်းစောသ�များီက်စော�လှများ�်များ့��မြချင်�်ချံ�သည်် ် စောက်ျ�လက််
စောတး�ွး တစီခ်ျ�များှမြ�စီသ်ည်။် စော�များလှများ�်များီက် (အများည်)် နှှင််် သူ်များ့သး�စီ�သည် ် �င်�်��များွ�စောတများု
များျဉ််�စောအးက်တ်ွင် ် စောန်းထ့�င််ချ�်�က်ပြီးပို့ီ�၊ လယသ်များး�တစီဦ်း�အမြ�စီ ် လ�ပို့်က့်�င်ခ်ျ�်သည်။် စော�လှများ�်များ့��များု
စော�က်းင်် ်သူ၏ယးစောတးင်ယ ်ပို့ျက်စ်ီီ�သွး�ပြီးပို့ီ�၊ သူ်ဇူးန်းီ�နှှင်််အင်ယ�်��ံက်စောလ�လည်�်���ံပို့ါ�သွး�
ချ�သ်ည်။် သူသည် ် အသက် ် ၁၂ နှှစီ်စောအးက် ် က်စောလ� ၄ စောယးက်န်ှှင််် က်ျန်းခ်ျ�်ပြီးပို့ီ�၊ များ့ချင်အ့်�ကြီးက်ီ�
က့်�လည်�်စောထးက်ပ်ို့ံ်စောန်း�သည်။် သူ်�ွးတွင် ် အလ�ပို့မ်ျား�ှ့ပို့ါ၊ သ့��မြ�စီ၍် သူသည် ် င်ါ��များ�်စောလှမြ�င်််
လ့�က်ပ်ို့ါ၍ အ့များ်က့်�စောင်ွပို့့��နှ့�င်မ်ျားည််် အချွင်််အစော��က့်��ယူချ�သ်ည်။် စောလှစောပို့်စော�းက်သ်ည်န်ှှင််် သူ်အး�
အလွန်းည််စီပ်ို့တ်စောသးစောန်းထ့�င်စ်ီ�းသးစောပို့�၍ စောန်း်စီဉ််၁၈ န်းး�ီအလ�ပို့်လ�ပို့်�န်း် အဓိများမချ့�င်�်စောစီချ�်
သည်။် သူသည် ်ပို့�မံျားှန်း် အ�က်များ�်�က်န်ှှ့ပို့စ်ီက်ခ်ျ�ံပြီးပို့ီ�၊ လ�ပို့ခ်ျလစီးများ�ပို့ါ။



၂၉၈

စ်ကု်�မော်ခြား�်ခြားခိုင့်��ကုိုဘယ်�လူို စ် သူလူ�။

ဘယ်�လူိုအလူှည်း�် မော်ခြား�်င့်��တွ်လူ� (ဥ��် - စ်ကု်�မော်ခြား�်�န်� အလူှည်း�်မော်��ခြားခိုင့်��)။

အမော်ကြကု်င့်��အ�်အသူစ်�မော်တွွကုိုဘယ်�လူိုစ်မော်ခြား�်သူလူ�။

စ်ကု်�မော်ခြား�်ခို�နိ်�တွွင့်� စ်ကု်�လူု����ါတွ�် ဘယ်�လူိုအခို�ကု�မော်��န်ည်း��မော်တွွကုိုသူု��ကြကုသူလူ� (ဥ��်-
��ကု�ခိုု����်�ခြား�ှင့််�ခြား�ခြားခိုင့်��၊ လူကု�ဟာန်�အခြား��အ�ူ��်�စ်သူခြား�င့််�)။

၄.၂.၁စီက်း�စောမြပို့းမြချင်�်အနှ�ပို့ည်း - စောလလ်းစီူ�စီများ�်မြချင်�်စီး�ွက််



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၂၉၉

သူင့်�တွန်��သူ်� ကု

သင်််အစော�း်အး�စောတွ���ံစောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဉ််တစီ်စောလှးက််လ��ံစောအးက််ပို့ါအမြပို့ုအများူများျး�က့်�
သင်မ်ြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းသမြ�င််၊် ထ့�သ့�� မြပို့ုလ�ပို့ ် မြချင်�်စော�က်းင်် ် သင်််စီ့တတ်ွင်�်ယလ့်�ချံစီး��သလ�၊ 
သင်််အစော�းက််များည်သ့်��တ��ံမြပို့န်းသ်လ� သတ့မြပို့ုများ့ပို့ါသလး�။

၁။  လက််ပို့့�က်ထ်း�မြချင်�်
၂။  စော�ှ�သ့�� င်�ံ�က့်�င်�်မြချင်�်
၃။  သင်််အစော�းအ်း�များသ�က်ွ�စီွးစောင်��က်ည််မ်ြချင်�်
၄။  သင်််အသကံ့်� မြများိင််မ်ြချင်�်
၅။  သင်််က့်�စီက်း�မြပို့န်းစ်ောမြပို့းချျန့်း်တွင် ်သင်််များျက်ခ်ျ��ံများျး�က့်� မြများိင််မ်ြချင်�်

သူင့်�တွန်��သူ်� ခို

သင်််အစော�း်အး�စောတွ���ံစောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဉ််တစီ်စောလှးက််လ��ံစောအးက််ပို့ါအမြပို့ုအများူများျး�က့်
သင်မ်ြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းသမြ�င််၊် ထ့�သ့�� မြပို့ုလ�ပို့မ်ြချင်�်စော�က်းင်် ် သင်််စီ့တတ်ွင်�်ယလ့်�ချံစီး��သလ�၊ 
သင်််အစော�းက််များည်သ့်�� တ��ံမြပို့န်းသ်လ� သတ့မြပို့ုများ့ပို့ါသလး�။

၁။  စော�းင်််စော�က်းင််ထ့်�င်၍် ေူ�များျး�စောပို့် လက်တ်င်၍်၊ လက်န်ှှစီ်�က်န်ှှင််် ပို့ါ�စီပို့က့််�    
 ပို့့တထ်း�ပို့ါ။
၂။  သင်််အသကံ့်�က်ျယစ်ောလးင်စ်ီွးစောမြပို့းပို့ါ။
၃။   သင်််အစော�းက််စောများ�ချွန်း�်စောမြ�စောသးအချါ များျက်န်ှှးရှုုံ်ပို့ါ။
၄။  သင်််အစော�းက််စီက်း�စောမြပို့းစောသးအချါ အစောဝ�က့်��က်ည််စ်ောန်းပို့ါ။
၅။  သင်စ်ီက်း�စောမြပို့းသည််အ်ချါ များတ်တပို့�်ပို့်ပို့ါ။

၄.၂.၂ အမြပို့ုအများူက်တ်များျး�



၃၀၀

သင်က်် Ju Sang (Pedwarတွင် ်စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်) မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောအးက်တ်ွင် ်အချျက်အ်လက် ်၂ များျ ့ု�
က့်�စောပို့�ထး�သည်-်

၁။ စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အမြပို့ုအများူနှှင််�့်�င််စောသး -စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််အ်ချန်း်�တွင် ်သင််
�ယလ့်�ချစံီး��သလ�နှှင်် ်စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်စောန်းစီဉ်် သင်�်ယလ့်�ချံစီး��သလ� (သရှု�ပို့စ်ော�းင််
တးများဟု�တ�်�သင်််အး�က်ူည်ီ�န်း)် စီသည်် ်အချျက်အ်လက်စ်ောပို့�မြချင်�်၊
၂။ အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�အစီဉ်လ့်�က် ်- Ju Sang စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းစီဉ််အတွင်�်သူများ�းစောတွ
မြ�စီခ်ျ�သ်လ��့�သည်် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�။ သင်သ်ည်အ်ချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�စီွ�က့်�င်ထ်း�
စောသး်လည်�်ယင်�်အချျက်တ့်��က့်�တန်း်�း�င်မ်ြချင်�်များမြပို့ုလ�ပို့သ်င်််ပို့ါ။ သ့��စောသး ်သင် ်(Ju 
Sang) နှှင်် ်ပို့တသ်က်စ်ောသးသင််စ်ီ့တ်က်ူ�များျး�က့်�စောပို့ါင်�်ထည််သ်င်််သည်။်

က်။ အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီစ်ောန်းစီဉ်် သင််ခ်ျစံီး�များုများျး�။
ချ။   သင် ်�ယလ့်�မြပို့ုများူချ�သ်လ�။
ဂ္ဂ။  အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး� တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီစ်ောန်းစီဉ်် အမြချး�ဇူးးတစ်ောက်းင် ်များျး�က့်� 
သင််�းစောတွစောမြပို့းချ�သ်လ�။

၁။ စီ့တပ်ို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အမြပို့ုအများူနှှင််�့်�င််စောသး

သင်ဟ်ုးအလွန်း်စီ့တလ်ုပို့်�ှး�စောန်းပြီးပို့ီ�၊ စောများ�ချွန်း�်စောမြ�စောန်းစီဉ်တ်စီ်စောလှးက်လ်�ံ�သင််စ်ောက်ျး�က််
က့်� များ�က်းချဏာ�က်ည််စ်ောန်းသည်။် သင််ဟုးထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ည်ဟ်ု�ချစံီး�စောန်း�ပြီးပို့ီ�သင်သ်ည် ်
လက်မ်ျားျး�က့်��က်က်စ်ောမြချချတပ်ို့့�က်ထ်း� သည်။် ထ့�င်ခ်ျ�ံတွင် ် အစော�ှ�သ့��င့်�က်၍် ထ့�င်စ်ောန်းသည်။် သင််
စီ့တ�့်စီီ�စောန်းချျန့်း်တွင် ် သင်််တွင် ် အသက်ရ်ှုု�အန်းည်�်င်ယခ်ျက်စ်ောန်းသည်၊် စောချါင်�်များူ�စောန်းသလ့�လည်�် 
ချစံီး�စောန်း�သည်။် သင်စ်ော��းစောန်းပြီးပို့ီ�စော�လ့�ချျင်သ်ည် ်(စော�စောတးင်�်သည်)်။ သင်််တွင် ်အစောသ�စီ့တ်
များှတမ်ျား့�န်း ် မြပို့ဿန်းး�ှ့စောန်းပြီးပို့ီ�စောအးက်တ်ွင််စောပို့�ထး�သည်် ်သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များု များျး�များှ ၂ ချ�က့်�
စော�ွ�ချျယပ်ြီးပို့ီ�၊ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူက်သင််အ်စော�က်းင်�်စောမြပို့းမြပို့�န်း ်၂ ကြီးက့်များထ်ပို့ ်စောများ�သည််အ်ချါတွင်် 
အစီဉ်လ့်�က်န်ှှင််် စောမြပို့းင်�်မြပို့န်း်ပို့�စံောမြပို့းမြချင်�်န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍ အ�့�ပို့ါသတင််�စောထးက််
လှများ�်များုတ့��က့်� များှစောဝစောပို့�ပို့ါ။

အချျက် ်၁၈၊ ၁၉ နှှင််် ၂၀ တ့��က့်�စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါက်မြများန်းမ်ြများန်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။

၂။ သူင့််�အမော်ကြကု်င့်���ု�ခြား�င့်� 

၁။ အစောေ်နှှင်််ည်ီများက့်�ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� Bo Lan ဟု�စောချ်စောသးအများျ ့ု�သး�တစီဦ်း�နှှင််် Sue Rhi ဟု�
စောချ်�့�စောသးအများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�နှှင််် များ့��့�င်�်��န်း�်က်�များာဏာီတစီခ်ျ�တွင် ်လ�ပို့�်န်းစ်ောများှး်လင်််ချျက််
မြ�င်် ်Keetoသ့�� ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။်

၂။ ပို့စီက််ပို့က််း�မြ�င််ခ်ျ�ီ�သွး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�သူတ့��က်အလွန်း�်င်�်နှှီ�စော�းစ်ော�့�က်သည်။်

၄.၄.၁ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�် (က်)



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၀၁

၃။ ပြီးများ့ု�စောတးတ်ွင် ်Pedwar Royale Hotel ၌ တည်�်ချ့�ပြီးပို့ီ�အစောေ်�ီ��န်း�်စောချ်�န်းခ်ျွင်််မြပို့ုချ�်
သည်။်

၄။ စောန်းးက်စ်ောန်း်တွင် ်Keeto သ့��သွး��န်း ်န်းယ်စီပို့သ့်��ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။် Bo Lan က်အမြချး�
သူတစီဦ်း�နှှင််် ��န်း်�ထ�တွင် ်အမြင်င်�်ပို့ွး�စောန်းသည်က့််��က်း�ချ�သည်။် သ့��စောသး ်အမြချး�
�းသးစီက်း�မြ�စီစ်ောန်းသမြ�င်် ်န်းး�များလည်န်ှ့�င်စ်ောပို့။

၅။ န်းယ်စီပို့န််းး��ှ့ Hotel Blue သ့��က်း�စောများးင်�်သွး�ပြီးပို့ီ� SuRhi နှှင်် ်သင်တ်စီခ်ျန်း�်ထ�စောန်းချ�်
သည်။် သူများတစီည််လ��ံများအ့ပို့သ်ည်က့််�သင်သ်တ့ထး�များ့ချ�သ်ည်။် သင်လ်ည်�်စီ့တပ်ို့ူပို့န်းပ်ြီးပို့ီ�
အ့ပို့်များစောပို့ျးခ်ျ�်စောပို့။

၆။ များန်းက််စီးစီး�ချျန့်း်တွင် ်သင်််အတွက် ်ပို့တ်စီပို့့��အတ�က့်�သ��ံ�န်းလ့်�စော�က်းင်�်သူတ့��က်စောမြပို့း
လးသည်။် သင်စ်ောများ�ချွန်း�်များျး�စောများ�သည််အ်တွက် ်သင်််အတွက်ဗ်ီဇူးးစီီစီဉ်�်သည်မ်ျားှး�က်းများည််
မြ�စီသ်ည်််အတွက်န်ှှင််် အလ�ပို့်က် ချျက်ခ်ျျင်�်စီလ�ပို့�်န်းလ့်�စော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။် သင်က််
သသံယဝင်လ်းသမြ�င်် ်အစောေ်ထ�ံ�န်း�်စောချ်စီဉ် ် Bo Lan နှှင်် ်SuRhi က် စောတွ�သွး�ပြီးပို့ီ�၊ သင်််
��န်း်�က့်�ယူသွး�ချ�သ်ည်။်

၇။ သူတ့��နှှင််မ်ျားပို့ူ�စောပို့ါင်�်လှင် ်သင်၊် အစောေ်နှှင််် ည်ီများတ့��က့်�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောအးင်လ်�ပို့မ်ျားည်ဟ်ု� 
သူတ့��က်ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်သ်ည်။်

၈။ န်းယ်စီပို့က့််�မြ�တပ်ြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် သင် ်က်း�က့်� ၄ န်းး�ီ�က်းစောများးင်�်ချ�်သည်။် ထ့�
အစောတးအတွင််� Bo နှှင််် Su တ့��က်သင််က့််�စီက်း�များစောမြပို့းချ�စ်ောပို့။ ဓိါတပ်ို့�ထံ��ှ့များ့��့�င်�်��န်း�်စီက်ရ်ှု�ံ
ပို့�ံနှှင်််များတူစောသးစောတး�ွးက် အ့များက်ြီးက်ီ� တစီလ်�ံ� က့်�စော�းက်ခ်ျ�်သည်။်

၉။ အ့များမ်ျားှးအမြပို့းစော�းင်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အစောပို့်ထပို့န်ှှင်််စောအးက်ထ်ပို့တ့်��က့်�မြ�တပ်ြီးပို့ီ�ကြီးက်ီ�များး�စောသး
မြပို့တင်�်စောပို့ါက် ်၄ ချ��ှ့သည်။်
၁၀။သင်တ့်��အး�အမြ��စော�းင်စ်ော��ပို့ည်း�့�င်�်းက်�တအ်က်ဂ ျမီျားျး�ဝတ�်င်ထ်း�စောသး
အများျ ့ု�သး� ၂ ဦး�နှှင်် ်အများျ ့ု�သများီ� ၁ ဦး�တ့��က်စောစီးင််စ်ော�ှးက်လ့်�က်ပ်ို့ါသည်််စောမြချလှများ�်များျး�
မြ�င်် ်ပို့�့စော�းဂ္ဂနှှင်် ်ပို့န်း�်ချျကီ်း� များျး�များ�ှ့စောသး ကြီးက်ီ�များး�သည်် ်အမြ��စော�းင်ဧ်ည်််ချန်း�်သ့�� စောချ်
စော�းင်သ်ွး�ချ�်သည်။် ဧည်််ချန်း�်၏�ယ�်က်တ်ွင် ်စောလှက်း��ှ့ပြီးပို့ီ�ထ့�စောလှက်း�များှတက်၍် သင်််
အး�အချန်း�်က်ျဉ်�်စောလ�သ့�� စောချ်စော�းင်သ်ွး�ချ�်သည်။်
၁၁။အချန်း်�ထ�၏�ယ�်က်စ်ောေါင်််တွင် ်တစီ်စောယးက်အ့်ပို့်က်�တင်တ်စီလ်�ံ��ှ့ပြီးပို့ီ�ည်း�က််
စောေါင်််တွင် ်အ့များ်သးနှှင််် စော�စီင်�်ှ့သည်။် အစောန်းးက်�်က်န််း�ံ၏ံအလယတ်ွင် ်သံတ့�င် ်၄ 
စောချျးင်�်ပို့ါဝင်သ်ည််် မြပို့တင်�်စောပို့ါက်စ်ောလ��ှ့သည်။်

၁၂။က်�တအ်က်ဂ ျနီှှင်််အများျ ့ု�သများီ�က်သင််အ်း�စော��လ��ံ ၂ လ��ံနှှင််် စော� ၁ ချွက်စ်ောပို့�ပြီးပို့ီ�စောသးက််
�န်းစ်ောမြပို့းသည်။် �းစော�က်းင််လ်�ဟု�သင်က််စောများ�သည်။်

၁၃။သင်ဟ်ုးက်စောလ�များ�ှ့စောသးသူများျး�က့်�က်ူည်ီစောပို့�သည််ပ်ို့စော�းဂ်္ဂျက်တ်ွင် ်ပို့ါဝင်�်များည််
မြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် သင်က််က့်�ယဝ်န်းစ်ော�းင်စ်ောပို့��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်သူများက်�ှင်�်မြပို့သည်။်



၃၀၂

၁၄။သင်သ်ည်စ်ော�က်းက်�်ွံ�ပြီးပို့ီ�အ�ေီက့်�များသွး�ချျင်စ်ော�က်းင်�်မြင်င်�်�န်း်သည်။် သူများက်သင််အ်း�
စီ့တစ်ောအ�စောအ�ထး��န်း ်နှှင််် ထ့�သ့��စော�ွ�ချျယခ်ျ�ံသည်မ်ျားှးအချွင်််အစော��တစီ�်ပို့ ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်
�ှင်�်မြပို့သည်။် က်စောလ�စောများွ�ပြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် အစောေ်�ီသ့�� သင်မ်ြပို့န်းန်ှ့�င်ပ်ြီးပို့ီမြ�စီစ်ော�က်းင်�်၊ အစောေ်နှှင်််
ည်ီများတ့��က့်�စောပို့��န်း ်စောင်ွအစောမြများးက်အ်များျး��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၅။စောန်း်တ့�င်�်ထ့�အများျ ့ု�သများီ�သင််�်ီလးပြီးပို့ီ�အစီး�အစီးနှှင််စ်ော��များျး�ပို့့�ယူလးချ�သ်ည်။် 
စော��လ�ံ�များျး�များှးက့်�ယ ်ဝန်းစ်ော�းင်�်န်း်အတွက် ်သင်််ချနှားက့်�ယ်က့်�အ�င်သ်င်််မြ�စီစ်ောအးင် ်
မြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းမြချင်�်မြ�စီစ်ော�က်းင်�် အများျ ့ု�သများီ�က် �ှင်�်မြပို့သည်။် ထ့�အများျ ့ု�သများီ�ထွက်သ်ွး�
သည်န်ှှင််် သင်််က့်�ယသ်င် ်အန်းစ်ောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့သ်ည်။်

၁၆။ �က်သ်တပူို့တအ်န်းည််�င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်သင်််အး�ချွ�စီ့တ်ချန်း�်တွင်�်သ့�� စောချ်
စော�းင််သွး�ပြီးပို့ီ� စီး�ပို့ွ�တစီလ်��ံစောပို့်တွင် ်လ�စောလျးင်�်စောစီပြီးပို့ီ�အများျ ့ု�သများီ�နှှင််် အများျ ့ု�သး�
��းဝန်း ်၂ ဦး�တ့��က်သင်၏်များ့န်း�်များက့်�ယတ်ွင််�တွင် ်တစီစ်ီ�တံစီခ်ျ�က့်�ထည််သ်ွင်�်လ့�က်သ်ည်။် 
အ�ေါ�းလ� စောသချျးများသ့စောသးလ်ည်�် အလွန်းန််းးက်ျင်သ်ည်။် အ�ေါက်သင်််က့်�က့်�ယဝ်န်း�်ှ့
စောအးင် ်လ�ပို့မ်ျားည်ဟ်ု�သူတ့��က်သင််က့််��ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၇။အချန်း်�ထ�သ့��မြပို့န်းစ်ော�းက်သ်ည်််အချါ ည်စောန်းပို့့�င်�်တစီခ်ျ�လ�ံ�လ�စောလျးင်�်စောန်း�များည်ဟ်ု�သူတ့��
က် ညွှှန်း�်က်း� ချ�သ်ည်။် သ့��စောသး ်အချန်း�်တွင်�်များှ သူတ့��ထွက်သ်ွး�သည်န်ှှင််် သင်ခ်ျ�န်းစ်ောန်းချ�်
သည်။်

၁၈။ထ့�စောန်း�းတွင် ်သင်််အး�လန်း�်ချျ�ီက်းချ�သ်ည်ဟ်ု�ချစံီး��သည်အ်ထ့စောန်းချ�်သည်။် 
�က်သ်တပူို့တအ်န်းည်�်င်ယ ်အတွင်�်သင််အ်း�ချွ�စီ့တ်��းဝန်းရ်ှု��ံချန်း�်သ့��စောချ်သွး�ပြီးပို့ီ�၊ 
အကြီးက့်များတ့်�င်�်တွင် ်သင်လ်ည််�ချ�န်းစ်ောန်းချ�သ်ည်။်

၁၉။တစီစ်ောန်း်တွင် ်သင်််အး�ထ့�စောန်း�းများှစောချ်စော�းင်သ်ွး�ပြီးပို့ီ�လူများ� ၂ ဦး�က်သင််အ်း�က်း�
စောများးင်�်ပို့့��ပြီးပို့ီ��းစော�က်းင်် ်ထ့�သ့��လ�ပို့သ်လ�များည်သ်ူက်များှများစောမြပို့းမြပို့စောပို့။ သူတ့��က်က်း�က့်�
တ့တ�့်တစ်ောသး၊ စောများှးင်စ်ောန်းသည််် စောတးအ�ပို့တ်စီ်ချ�သ့�� စောချ်စော�းင်သ်ွး�ချ�်သည်။် သူတ့��က်
သင်််အး�က်း�စောပို့်များှ�ွ�ချျချ�သ်ည်။် သူတ့�� သင်််က့်�သတမ်ျားည်ဟ်ု�ထင်ခ်ျ�်စောသးလ်ည်�်သင််က့််�
ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�က်း�စောများးင်�်ထွက်သ်ွး�ချ�်သည်။်

၂၀။အက်ူအည်ီ�နှ့�င်သ်ည်ဟ်ု�ထင်စ်ောသးလယစ်ောတးက့်�သင်စ်ော�းက်သ်ည်််ည်ထ့လများ�်
တစီစ်ောလှးက် ်စောလှးက်သ်ွး�စောန်းချ�်သည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၀၃

• သင်က်် Ju Sang (Pedwarတွင် ်စောပို့ျးက်�်��ံမြချင်�်) မြ�စီပ်ြီးပို့ီ�စောအးက်တ်ွင် ်
အချျက်အ်လက် ်၂ များျ ့ု�က့်�စောပို့�ထး�သည်-်

• စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အမြပို့ုအများူနှှင််�့်�င်စ်ောသး -စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သည််အ်ချန်း်�တွင် ်သင််
�ယလ့်� ချံစီး��သလ� နှှင်် ်သရှု�ပို့စ်ော�းင်စ်ောန်းသည်က့််�အက်ူအည်ီမြ�စီ�်န်း်အတွက် ်
စောတွ���စံောများ�မြများန်း�် စောန်းစီဉ်် သင်�်ယလ့်�မြပို့ုများူသင််သ်လ�စီသည််အ်ချျက်အ်လက်တ့်��က့်�သင်််
အး�စောပို့�များည်။်

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�အစီဉ််လ့�က် ်- Ju Sang စောပို့ျးက်�်��ံစောန်းစီဉ််အတွင်�်သူများ�းစောတွမြ�စီ်
ချ�သ်လ��့�သည်် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�။ သင်သ်ည် ်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က့်�စီွ�က့်�င်ထ်း�
စောသးလ်ည်�်ယင်�်အချျက်တ့်��က့်� တန်း်�း�င်မ်ြချင်�်များမြပို့ုလ�ပို့သ်င်််ပို့ါ။ သ့��စောသး ်သင် ်(Ju 
Sang) နှှင်် ်ပို့တသ်က်စ်ောသး သင််စ်ီ့တက််ူ�များျး�က့်� စောပို့ါင်�်ထည််သ်င်််သည်။်

• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီစ်ောန်းစီဉ်် သင််ခ်ျစံီး�များုများျး�။
• သင် ်�ယလ့်�မြပို့ုများူချ�သ်လ�။
• အမြ�စီအ်ပို့ျက်မ်ျားျး�တစီခ်ျ�ပြီးပို့ီ�တစီခ်ျ�မြ�စီစ်ောန်းစီဉ််အမြချး�ဇူးးတစ်ောက်းင်မ်ျားျး�က့်�သင်�်းစောတွ

စောမြပို့းချ�သ်လ�။

၁။ စီ့တ်ပို့့�င်�်�့�င်�်းနှှင််် အမြပို့ုအများူနှှင််�့်�င်စ်ောသး
• သင်ဟ်ုးအလွန်း်စီ့တလ်ုပို့်�ှး�စောန်းပြီးပို့ီ�၊ စောများ�ချွန်း�်စောမြ�စောန်းစီဉ်တ်စီ်စောလှးက်လ်�ံ�သင်််

စောက်ျး�က်/်အစောန်းးက် ်နှှင််် အစော�ှ�က့်�များ�က်းချဏာ�က်ည််စ်ောန်းသည်။်
• သင်ဟ်ုးထ့ချ့�က်န််းစီန််းးလွယသ်ည်ဟ်ု� ချစံီး�စောန်း�ပြီးပို့ီ�သင်သ်ည် ်လက်မ်ျားျး�က့်�

�က်က်စ်ောမြချချတ ်ပို့့�က်ထ်း�သည်။်  ထ့�င်ခ်ျ�ံတွင် ်အစော�ှ�သ့�� င့်�က်၍် ထ့�င်စ်ောန်းသည်။်
• သင် ်စီ့တ�့်စီီ�စောန်းချျန့်း်တွင် ်သင်််တွင် ်အသက်ရ်ှုု�အန်းည်�်င်ယခ်ျက်စ်ောန်းသည်၊် စောချါင်�်များူ�စောန်း

သလ့�လည်�် ချစံီး�စောန်း�သည်။်
• သင်စ်ော��းစောန်းပြီးပို့ီ�စော�လ့�ချျင်သ်ည် ်(စော�စောတးင်�်သည်)်/ အ့ပို့ခ်ျျင်သ်ည်၊် သင််

ပို့င်ပ်ို့န်း�်သည်ဟ်ု� အ�က်မ်ျားမြပို့တ ်စောမြပို့းစောန်းချ�သ်ည်။်
• သင်််တွင် ်အစောသ�စီ့တမ်ျားှတ်များ့�န်း ်မြပို့ဿန်းး�ှ့စောန်းပြီးပို့ီ�စောအးက်တ်ွင်စ်ောပို့�ထး�သည်် ်

သတင်�်စောထးက်လ်ှများ်�များု များျး�များှ ၂ ချ�က့်�စော�ွ�ပို့ါ။ စောတွ���စံောများ�မြများန်း�်သူက်သင််အ်စော�က်းင်�်
စောမြပို့းမြပို့�န်း ်၂ ကြီးက့်များထ်ပို့ ်စောများ�သည်််အချါတွင်် သးအစီဉ်လ့်�က်န်ှှင်််စောမြပို့းင်�်မြပို့န်း ်ပို့�စံောမြပို့းမြချင်�်
န်းည်�်လများ�်များျး�က့်�အသ��ံမြပို့ု၍   များှစောဝစောပို့�ပို့ါ။

• အချျက် ်၁၈၊ ၁၉ နှှင််် ၂၀ တ့��က့်�စော�ွ�စောနှွ�ပို့ါက်မြများန်းမ်ြများန်းစ်ောမြပို့းပို့ါ။

၂။ သင််အ်စော�က်းင်�်ပို့�မံြပို့င််
၁။ အစောေ်နှှင်််ည်ီများက့်�ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� Bo Lan ဟု�စောချ်စောသးအများျ ့ု�သး�တစီဦ်း�နှှင််် Sue Rhi ဟု�
စောချ်�့�စောသးအများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�နှှင််် များ့��့�င်�်��န်း�်က်�များာဏာီတစီခ်ျ�တွင် ်လ�ပို့�်န်းစ်ောများှး်လင်််ချျက််
မြ�င်် ်Keetoသ့�� ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။်

၂။ ပို့စီ်က်ပို့က််း�မြ�င််ခ်ျ�ီ�သွး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� ပြီးများ့ု�စောတးသ့်��သွး�သည််လ်များ်�တစီစ်ောလှးက်တ်ွင် ်သူ
တ့��သည် ်အလွန်း်တ့တ်�့တစ်ောန်းချ�သ်ည်။်

၄.၄.၂ ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍ သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�် (ချ)



၃၀၄

၃။  ပြီးများ့ု�စောတးတ်ွင် ်Pedwar Royale Hotel ၌ တည်�်ချ့�ပြီးပို့ီ�အစောေ်�ီ��န်း�်စောချ်�န်းခ်ျွင်််မြပို့ုချ�်
သည်။်

၄။  စောန်းးက်စ်ောန်း်တွင် ်Keetoသ့��သွး��န်း ်န်းယ်စီပို့သ့်�� ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။် Bo Lan က်
အမြချး�သူတစီဦ်း�နှှင််် ��န်း်�ထ�တွင် ်အမြင်င်�်ပို့ွး�စောန်းသည်က့််��က်း�ချ�သည်။် သ့��စောသး ်အမြချး�
�းသးစီက်း�မြ�စီစ်ောန်းသမြ�င်် ်န်းး�များလည်န်ှ့�င််စောပို့။

၅။ န်းယစ်ီပို့န််းး��ှ့ Hotel Blue သ့�� က်း�စောများးင်�်သွး�ပြီးပို့ီ� SuRhi နှှင်် ်သင်တ်စီခ်ျန်း�်ထ�စောန်းချ�်
သည်။် တစီည််လ��ံသူတ့��တစီစ်ောယးက်တ်စီလ်ှည််် အ့ပို့ခ်ျ�်သည်။် သင်လ်ည်�်စီ့တပ်ို့ူပို့န်းပ်ြီးပို့ီ�အ့ပို့်
များစောပို့ျးခ်ျ�်စောပို့။

၆။  များန်းက်စ်ီးစီး�ချျန့်း်တွင် ်သင်််အတွက််ပို့တ်စီပို့့��အတ�က့်�သ��ံ�န်းလ့်�စော�က်းင်�်သူတ့��က်စောမြပို့း
လးသည်။် သင်စ်ောများ�ချွန်း်�များျး� စောများ��န်း ်အလွန်း်စော�က်းက်�်ွ�ံစောန်းချ�်သည်။် သင်က််သသံယဝင််
လးသမြ�င်် ်အစောေ်ထ�ံ�န်း်�စောချ်စီဉ် ်Bo Lan နှှင်် ်SuRhi က် စောတွ�သွး�ပြီးပို့ီ�၊ သင််�်�န်း�်က့်�
ယူသွး�ချ�သ်ည်။်

၇။ သူတ့��နှှင််မ်ျားပို့ူ�စောပို့ါင်�်လှင် ်လူတစီဦ်း�လှတပ်ြီးပို့ီ�သင််အ်စောေ်နှှင်််ည်ီများက့်�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောစီ
များည် ်ဟု�သူတ့��က်ပြီးချ့များ�်စောမြချးက်သ်ည်။်

၈။  န်းယစ်ီပို့က့််�မြ�တပ်ြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် သင် ်က်း�က့်� ၈ န်းး�ီ�က်းစောများးင်�်ချ�်သည်။် ထ့�
အစောတးအတွင်�် Bo နှှင််် Su တ့��က်သင််က့််�စီက်း�များစောမြပို့းချ�စ်ောပို့။ ဓိါတပ်ို့�ထံ��ှ့များ့��့�င်�်��န်း�်စီက်ရ်ှု�ံ
ပို့� ံနှှင််် များတူစောသးပြီးများ့ု�မြပို့င်က်် အ့များက်ြီးက်ီ�တစီလ်��ံ က့်� စော�းက်ခ်ျ�်သည်။်

၉။  အ့များမ်ျားှးအစီ့များ�်စော�းင်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�၊ အစောပို့်ထပို့န်ှှင််် စောအးက်ထ်ပို့တ့်��က့်�မြ�တပ်ြီးပို့ီ�ကြီးက်ီ�များး�စောသး
မြပို့တင်�်စောပို့ါက် ်၄ ချ��ှ့သည်။်

၁၀။ သင်တ့်��အး�အမြ��စော�းင်စ်ော��ပို့ည်း�့�င်�်းက်�တအ်က်ဂ ျမီျားျး�ဝတ�်င်ထ်း�
စောသးအများျ ့ု�သး� ၁ ဦး�နှှင််် အများျ ့ု�သများီ� ၂ ဦး�တ့��က်စောစီးင််စ်ော�ှးက်လ့်�က်ပ်ို့ါသည််် စောမြချလှများ�်များျး�
မြ�င်် ်ပို့�့စော�းဂ္ဂနှှင်် ်ပို့န်း်�ချျကီ်း�များျး�များ�ှ့စောသးကြီးက်ီ� များး�သည်် ်အမြ��စော�းင် ်ဧည်််ချန်း�်သ့�� စောချ်
စော�းင််သွး�ချ�သ်ည်။် ဧည်််ချန်း�်၏ �ယ�်က်တ်ွင် ်စောလှက်း��ှ့ပြီးပို့ီ�၊ ထ့�စောလှက်း�များှတက်၍် 
သင်််အး�အချန်း�်က်ျဉ်�်စောလ�သ့�� စောချ်စော�းင်သ်ွး�ချ�်သည်။်

၁၁။ အချန်း်�ထ�၏ �ယ�်က်စ်ောေါင်််တွင် ်တစီ်စောယးက်အ့်ပို့်က်�တင်တ်စီလ်�ံ��ှ့ပြီးပို့ီ�
�ယ�်က်စ်ောေါင်််တွင် ်အ့များ်သးနှှင််် စော�စီင်�်ှ့သည်။် အစောန်းးက်�်က်န််း�ံ၏ံအလယတ်ွင် ်
သတံ့�င် ်၄ စောချျးင်�်ပို့ါဝင်သ်ည််် မြပို့တင်�်စောပို့ါက်စ်ောလ��ှ့သည်။်

၁၂။ က်�တအ်က်ဂ ျနီှှင််် အများျ ့ု�သများီ�က်သင််အ်း�စော��လ��ံ ၁ လ��ံနှှင််် စော� ၁ ချွက် ်စောပို့�ပြီးပို့ီ�စောသးက််
�န်းစ်ောမြပို့းသည်။် �းစော�က်းင််လ်�ဟု�သင်က််စောများ�သည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၀၅

၁၃။ သင်ဟ်ုးက်စောလ�များ�ှ့စောသးသူများျး�က့်�က်ူည်ီစောပို့�သည််ပ်ို့စော�းဂ်္ဂျက်တ်ွင် ်ပို့ါဝင်�်
များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် သင်က််က့်�ယဝ်န်းစ်ော�းင်စ်ောပို့��များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်သူများက်�ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၄။ သင်သ်ည်စ်ော�က်းက်�်ွ�ံပြီးပို့ီ�အ�ေီက့်�များသွး�ချျင်စ်ော�က်းင်�်မြင်င်�်�န်း်သည်။် သူများ
က်သင််တ်ွင််စော�ွ�ချျယစ်ီ�းများ�ှ့စော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။် က်စောလ�စောများွ�ပြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် အစောေ်�ီ
သ့�� သင်မ်ြပို့န်း်နှ့�င််ပြီးပို့ီမြ�စီစ်ော�က်းင်�်၊ အစောေ်နှှင်် ်ည်ီများတ့�က့်�စောပို့��န်း ်စောင်ွအစောမြများးက်အ်များျး��များည် ်
မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၅။ စောန်း်တ့�င်�်များတူည်ီသည်် ်လူတစီဦ်း�သင်််�ီလးပြီးပို့ီ�အစီး�အစီးနှှင်် ်စော��များျး�ပို့့�ယူလး
ချ�သ်ည်။် စော��လ��ံများျး�များှးက့်�ယဝ်န်း်စော�းင်�်န်း်အတွက် ်သင်််ချနှားက့်�ယ်က့်�အ�င်သ်င်််မြ�စီ်
စောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းမြချင်�် မြ�စီစ်ော�က်းင်�် သူတ့��က်�ှင်�်မြပို့သည်။် ထ့�အများျ ့ု�သများီ�ထွက်သ်ွး�
သည်န်ှှင််် သင်််က့်�ယသ်င် ်အန်းစ်ောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့သ်ည်။်

၁၆။ �က်သ်တပူို့တအ်န်းည်�်င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ်အများျ ့ု�သများီ���းဝန်း ်သင်််အချန်း်�
သ့��စော�းက်လ်းပြီးပို့ီ�သင်၏် များ့န်း�်များက့်�ယတ်ွင်�်တွင် ်တစီစ်ီ�တံစီခ်ျ�က့်�ထည််သ်ွင်�်လ့�က်သ်ည်။် အ�
ေါ�းလ�စောသချျးများသ့စောသးလ်ည်�် အလွန်း်န်းးက်ျင် ်သည်။် အ�ေါက်သင်််က့်�က့်�ယဝ်န်း�်ှ့စောအးင််
လ�ပို့်များည်ဟ်ု�သူတ့��က်သင််က့််��ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၇။ အချန်း်�ထ�သ့�� မြပို့န်းစ်ော�းက်သ်ည်််အချါ ည်စောန်းပို့့�င်�်တစီခ်ျ�လ�ံ�လ�စောလျးင်�်စောန်း�များည််
ဟု� သူတ့��က်ညွှှန်း်�က်း�ချ�သ်ည်။် သ့��စောသးအ်ချန်း်�တွင်�်များှ သူတ့��ထွက်သ်ွး�သည်န်ှှင််် သင်ခ်ျ�န်း်
စောန်းချ�သ်ည်။်

၁၈။ ထ့�စောန်း�းတွင် ်သင်််အး�လန်း�်ချျ�ီက်းချ�သ်ည်ဟ်ု�ချစံီး��သည်အ်ထ့စောန်းချ�်သည်။် 
�က်သ်တပူို့တအ်န်းည်�်င်ယ ်အတွင်�်��းဝန်း ်သင်််�ီပို့�မံျားှန်း်လးချ�်သည်။် အကြီးက့်များတ့်�င်�်တွင် ်
သင်လ်ည်�်ချ�န်းစ်ောန်းချ�သ်ည်။်

၁၉။ တစီစ်ောန်း်တွင် ်သင်််အး�ထ့�စောန်း�းများှစောချ်စော�းင်သ်ွး�ပြီးပို့ီ� သင်က််စောလ�များ�နှ့�င််
သည်််အတွက် ်မြပို့န်း�်များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းသည်။် သူတ့��က်သင်််အး�က်း�စောများးင်�်ပို့့��ပြီးပို့ီ�
တ့တ်�့တစ်ောသး ၊ စောများှးင်စ်ောန်းသည််် စောတးအ�ပို့တ်စီ်ချ�သ့�� စောချ်စော�းင်သ်ွး�ချ�်သည်။် သူတ့��က်
သင်််အး�က်း�စောပို့်များှ�ွ�ချျချ�သ်ည်။် သူတ့�� သင်််က့်�သတမ်ျားည်ဟ်ု�ထင်ခ်ျ�်စောသးလ်ည်�်သင််က့််�
ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�က်း�စောများးင်�်ထွက်သ်ွး�ချ�်သည်။်

၂၀။ အက်ူအည်ီ�နှ့�င်သ်ည်ဟ်ု�ထင်စ်ောသးလယစ်ောတးက့်�သင်စ်ော�းက်သ်ည်််ည်ထ့လများ�်
တစီစ်ောလှးက် ်စောလှးက်သ်ွး�စောန်းချ�်သည်။် 
 



၃၀၆

၁။ အစောေ်နှှင််် ည်ီများက့်�ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� Bo Lan ဟု�စောချ်စောသးအများျ ့ု�သး�တစီဦ်း�နှှင််် Sue Rhi ဟု�
စောချ်�့�စောသးအများျ ့ု�သများီ�တစီဦ်း�နှှင််် များ့��့�င်�်��န်း�်က်�များာဏာီတစီခ်ျ�တွင် ်လ�ပို့�်န်း်စောများှးလ်င်််ချျက််
မြ�င်် ်Keetoသ့�� ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။်

၂။  ပို့စီက််ပို့်က်း�မြ�င််ခ်ျ�ီ�သွး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ� သူတ့��အလွန်း�်င်�်နှှီ�စော�းစ်ော�ွသည်/် ပြီးများ့ု�စောတးသ့်��
သွး�သည်် ်လများ�်တစီစ်ောလှးက်တ်ွင် ်သူတ့��သည် ်အလွန်းတ့်တ�့်တစ်ောန်းချ�်သည်။်

၃။  ပြီးများ့ု�စောတးတ်ွင် ်Pedwar Royale Hotel ၌ တည််�ချ့�ပြီးပို့ီ�အစောေ်�ီ��န်း�်စောချ်�န်း ်ချွင်််
မြပို့ုချ�သ်ည်။်

၄။ စောန်းးက်စ်ောန်း်တွင် ် Keetoသ့��သွး��န်း ် န်းယစ်ီပို့သ့်��ချ�ီ�သွး�ချ�သ်ည်။် Bo Lan နှှင််် Sue 
Rhi က် အမြချး�သူတစီဦ်း�နှှင််် ��န်း�်ထ�တွင် ်အမြင်င်�်ပို့ွး�စောန်းသည်က့််��က်း�ချ�သ်ည်။် သ့��စောသး ်
အမြချး��းသးစီက်း�မြ�စီစ်ောန်းသမြ�င်် ်န်းး�များလည်န်ှ့�င််စောပို့။

၅။ န်းယစ်ီပို့န််းး��ှ့ Hotel Blue သ့�� က်း�စောများးင်�်သွး�ပြီးပို့ီ� SuRhi/ သူတ့��နှှစီစ်ောယးက်န်ှှင််် 
သင်တ်စီ်ချန်း�်ထ�စောန်းချ�သ်ည်။် များအ့ပို့သ်ည်က့််�သင်သ်တ့ထး�များ့ချ�သ်ည်/် သူတ့��တစီစ်ောယးက််
တစီလ်ှည််် အ့ပို့ခ်ျ�သ်ည်။်သင်လ်ည်�်စီ့တပ်ို့ူပို့န်းပ်ြီးပို့ီ�အ့ပို့မ်ျားစောပို့ျးခ်ျ�်စောပို့။

၆။ များန်းက်စ်ီးစီး�ချျန့်း်တွင် ် သင်််အတွက် ် ပို့တစ်ီပို့့��အတ�က့်�သ��ံ�န်း်လ့�စော�က်းင်�်သူတ့��က်
စောမြပို့းလးသည်။် သင်စ်ောများ�ချွန်း�်များျး�စောများ�သည််အ်တွက် ် သင်််အတွက် ် ဗီဇူးးစီီစီဉ််�သည်မ်ျားှး
�က်းများည်မ်ြ�စီသ်ည်််အတွက်န်ှှင််် အလ�ပို့က််ချျက်ခ်ျျင်�်စီလ�ပို့�်န်း်လ့�စော�က်းင်�်စောမြပို့းချ�သ်ည်။် 
သင်စ်ောများ�ချွန်း�်များျး�စောများ��န်း ် အလွန်း်စော�က်းက်�်ွ�ံစောန်းချ�်သည်။် သင်က််သသံယဝင်လ်းသမြ�င်် ်
အစောေ်ထ�ံ�န်း�်စောချ်စီ ဉ်် Bo Lan နှှင်် ်SuRhi က် စောတွ�သွး�ပြီးပို့ီ�၊ သင််�်�န်း�်က့်�ယူသွး�ချ�သ်ည်။်

၇။ သူတ့��နှှင်််များပို့ူ�စောပို့ါင်�်လှင် ် သင််် အစောေ်နှှင််် ည်ီများတ့��က့်�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောအးင်လ်�ပို့်
များည်/် လူတစီဦ်း�လှတပ်ြီးပို့ီ�သင််အ်စောေ်နှှင််် ည်ီများက့်�ထ့ချ့�က်န််းးက်ျင်စ်ောစီများည်ဟ်ု�သူတ့��က်
ပြီးချ့များ်�စောမြချးက်သ်ည်။်

၈။ န်းယစ်ီပို့က့််�မြ�တပ်ြီးပို့ီ�သည်န်ှှင််် သင်က််း�က့်� ၄/၈ န်းး�ီ�က်းစောများးင်�်ချ�်သည်။် ထ့�
အစောတးအတွင်�် Bo နှှင််် Suတ့��က်သင််က့််�စီက်း�များစောမြပို့းချ�စ်ောပို့။ဓိါတပ်ို့�ထံ��ှ့များ့��့�င်�်��န်း်�စီက််

၄.၄.၃ ဇူးးတစ်ောက်းင်စ်ောန်း�းချျ၍ သရှု�ပို့စ်ော�းင်မ်ြချင်�် က် နှှင်် ်ချ 
အ�က်း� မြချး�န်းး�ချျက််



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၀၇

ရှု�ပံို့�နံှှင်််များတူစောသး စောက်ျ�လက်က််/ပြီးများ့ု�မြပို့င်က််  အ့များက်ြီးက်ီ�တစီလ်��ံက့်�စော�းက်ခ်ျ�သ်ည်။်

၉။ အ့များမ်ျားှးအစီ့များ�်/အမြပို့းစော�းင်မ်ြ�စီပ်ြီးပို့ီ�အစောပို့်ထပို့န်ှှင်််စောအးက်ထ်ပို့တ့်��က့်� မြ�တပ်ြီးပို့ီ� 
ကြီးက်ီ�များး�စောသး မြပို့တင်�်စောပို့ါက် ်၄ ချ��ှ့သည်။်

၁၀။ သင်တ့်��အး�အမြ��စော�းင် ် စော��ပို့ည်း�့�င်�်းက်�တအ်က်ဂ ျမီျားျး�ဝတ�်င််ထး�စောသး
အများျ ့ု�သး� ၂ ဦး�နှှင််် အများျ ့ု�သများီ� ၁ ဦး�/ အများျ ့ု�သး� ၁ ဦး�နှှင််် အများျ ့ု�သများီ� ၂ ဦး�တ့��က်
စောစီးင််စ်ော�ှးက်လ့်�က်ပ်ို့ါသည််် စောမြချလှများ�်များျး�မြ�င်် ် ပို့�့စော�းဂ္ဂနှှင််် ပို့န်း�်ချျကီ်း�များျး�များ�ှ့စောသး
ကြီးက်ီ�များး�သည်် ် အမြ��စော�းင်ဧ်ည်််ချန်း်�သ့�� စောချ်စော�းင််သွး�ချ�်သည်။် ဧည်််ချန်း်�၏�ယ�်က််
တွင် ် စောလှက်း��ှ့ပြီးပို့ီ�ထ့�စောလှက်း�များှတက်၍် သင်််အး�အချန်း်�က်ျဉ်�်စောလ�သ့�� စောချ်စော�းင် ်
သွး�ချ�သ်ည်။်

၁၁။ အချန်း်�ထ�၏ �ယ�်က်စ်ောေါင်််/ည်း�က်စ်ောေါင်််တွင်တ်စီ်စောယးက်အ့်ပို့က််�တင််
တစီလ်��ံ�ှ့ပြီးပို့ီ� �ယ်�က်စ်ောေါင််် တွင် ် အ့များသ်းနှှင််် စော�စီင်�်ှ့သည်။် အစောန်းးက််�က််
န်း�ံ၏ံအလယတ်ွင် ်သံတ့�င် ်၄ စောချျးင်�်ပို့ါဝင်သ်ည််် မြပို့တင်�်စောပို့ါက်စ်ောလ��ှ့သည်။်

၁၂။ က်�တအ်က်ဂ ျနီှှင််် အများျ ့ု�သများီ�က်သင််အ်း� စော��လ�ံ� ၁ လ��ံ/စော��လ��ံ ၂ လ��ံနှှင််် စော� 
၁ ချွက််စောပို့�ပြီးပို့ီ�စောသးက်�်န်း် စောမြပို့းသည်။် �းစော�က်းင််လ်�ဟု�သင်က််စောများ�သည်။်

၁၃။ သင်ဟ်ုးက်စောလ�များ�ှ့စောသးသူများျး�က့်�က်ူည်ီစောပို့�သည််ပ်ို့စော�းဂ်္ဂျက်တ်ွင် ် ပို့ါဝင်�်များည််
မြ�စီစ်ော�က်းင်�်နှှင််် သင်က်် က့်�ယဝ်န်း် စော�းင်စ်ောပို့��များည်မ်ြ�စီစ်ော�က်းင်�်သူများက်�ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၄။ သင်သ်ည် ် စော�က်းက််�ွ�ံပြီးပို့ီ�အ�ေီက့်� များသွး�ချျင်စ်ော�က်းင်�်မြင်င်�်�န်း်သည်။် သူများက်
သင်််အး� စီ့တစ်ောအ�စောအ�ထး� �န်း်နှှင််် ထ့�သ့��စော�ွ�ချျယခ်ျ�ံသည်မ်ျားှးအချွင်််အစော��တစီ�်ပို့်
မြ�စီစ်ော�က်းင်�် / သူများတွင် ်စော�ွ�ချျယ ်စီ�းများ�ှ့စော�က်းင်�် �ှင်�်မြပို့သည်။် က်စောလ�စောများွ�ပြီးပို့ီ�သည််
နှှင််် အစောေ်�ီသ့�� သင်မ်ြပို့န်း်နှ့�င််ပြီးပို့ီမြ�စီစ်ော�က်းင်�်အစောေ်နှှင်် ်ည်ီများတ့��က့်�စောပို့��န်း ်စောင်ွအစောမြများးက််
အများျး��များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်�ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၅။ စောန်း်တ့�င်�်အများျ ့ု�သများီ�/များတူည်ီသည််လ်ူတစီဦ်း�သင်််�ီလးပြီးပို့ီ�အစီး�အစီးနှှင်် ်စော��
များျး�ပို့့�ယူလးချ�သ်ည်။် စော��လ�ံ�များျး�များှးက့်�ယဝ်န်း်စော�းင််�န်း်အတွက် ် သင်််ချနှားက့်�ယ်
က့်�အ�င်သ်င်််မြ�စီစ်ောအးင်မ်ြပို့ုလ�ပို့စ်ောန်းမြချင်�် မြ�စီစ်ော�က်းင်�်အများျ ့ု�သများီ�က်/သင််အ်း��ှင်�်
မြပို့သည်။် ထ့�အများျ ့ု�သများီ�ထွက်သ်ွး�သည်န်ှှင််် သင်််က့်�ယသ်င် ်အန်းစ်ောအးင် ်မြပို့ုလ�ပို့သ်ည်။်



၃၀၈

၁၆။ �က်သ်တပူို့တအ်န်းည််�င်ယ�်က်းပြီးပို့ီ�စောန်းးက် ် သင်််အး�ချွ�စီ့တ်ချန်း်�တွင်�်သ့�� စောချ်
စော�းင်သ်ွး�ပြီးပို့ီ� စီး�ပို့ွ�တစီလ်��ံစောပို့်တွင် ် လ�စောလျးင်�်စောစီက်း အများျ ့ု�သများီ�နှှင််် အများျ ့ု�သး�
��းဝန်း ် ၂ ဦး�တ့��က်/ အများျ ့ု�သများီ���းဝန်း ် သင်််အချန်း်�သ့��စော�းက်လ်း၍သင်၏် 
များ့န်း�်များက့်�ယတ်ွင်�်တွင် ်တစီ်စီ�တံစီခ်ျ� က့်�ထည််သ်ွင်�်လ့�က်သ်ည်။် အ�ေါ�းလ�စောသချျးများသ့
စောသးလ်ည်�်အလွန်းန််းးက်ျင်သ်ည်။် အ�ေါက် သင်််က့်�က့်�ယဝ်န်း�်ှ့စောအးင်လ်�ပို့မ်ျားည်ဟ်ု�သူတ့��
က်သင််က့််��ှင်�်မြပို့သည်။်

၁၇။ အချန်း်�ထ�သ့��မြပို့န်းစ်ော�းက်သ်ည်််အချါ ည်စောန်းပို့့�င်�်တစီခ်ျ�လ�ံ�လ�စောလျးင်�်စောန်း�များည်ဟ်ု�
သူတ့��က် ညွှှန်း်�က်း�ချ� ်သည်။် သ့��စောသး ်အချန်း်�တွင်�်များှ သူတ့��ထွက်သ်ွး�သည်န်ှှင််် သင်ခ်ျ�န်း်
စောန်းချ�သ်ည်။်

၁၈။ ထ့�စောန်း�းတွင် ် သင်််အး�လန်း�်ချျ�ီက်းချ�သ်ည်ဟ်ု�ချစံီး��သည်အ်ထ့စောန်းချ�်သည်။် 
�က်သ်တပူို့တအ်န်းည်�်င်ယ ် အတွင််�ချွ�စီ့တခ်ျန်း်�က်��းဝန်း�်ီသ့��သင််သွး�ချ�်သည်/် 
��းဝန်းသ်င်််�ီပို့�မံျားှန်း်လးချ�သ်ည်။် အကြီးက့်များတ့်�င်�် တွင် ်သင်လ်ည််�ချ�န်း်စောန်းချ�်သည်။်

၁၉။ တစီစ်ောန်း်တွင် ် သင်််အး�ထ့�စောန်း�းများှ စောချ်စော�းင််သွး�ပြီးပို့ီ�၊ လူများ� ၂ ဦး�က်သင််အ်း� 
က်း�စောများးင်�်ပို့့��ပြီးပို့ီ� �းစော�က်းင်် ်ထ့�သ့��လ�ပို့သ်လ�များည်သ်ူက်များှ များစောမြပို့းမြပို့စောပို့/ သင်က််စောလ�များ
�နှ့�င်သ်ည်််အတွက် ်မြပို့န်း�်များည် ်မြ�စီစ်ော�က်းင်�်စောမြပို့းသည်။် သူတ့��က်သင််အ်း� က်း�စောများးင်�်ပို့့��
ပြီးပို့ီ� တ့တ�့်တစ်ောသး၊ စောများှးင်စ်ောန်းသည််် စောတးအ�ပို့တ်စီ်ချ�သ့�� စောချ်စော�းင််သွး�ချ�်သည်။် သူ
တ့��က်သင််အ်း�က်း�စောပို့်များှ�ွ�ချျချ�သ်ည်။် သူတ့�� သင်််က့်�သတမ်ျားည်ဟ်ု�ထင်ခ်ျ�်စောသးလ်ည််� 
သင်််က့်� ထး�ချ�ပ်ြီးပို့ီ�က်း�စောများးင်�်ထွက်သ်ွး�ချ�သ်ည်။်

၂၀။ အက်ူအည်ီ�နှ့�င််သည််ဟု�ထင််စောသးလယ်စောတးက့်�သင််စော�းက််သည်််ည်ထ့လများ�်
တစီစ်ောလှးက် ်စောလှးက်သ်ွး�စောန်းချ�သ်ည်။်



မော်�်�ဂျူး�း� ၂
လူူကုုန်�ကုူ����်��ှ ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််သူူ��်�နှှင့်�် အခြားခို်�ထိိခိုိုကု�န်စ်�န််လူွယ်�သူူ��်�အတွွကု� ကု�်�/�မော်���်အမော်လူ�မော်����ှိမော်သူ်

စ်ု�စ်���စ်စ်�မော်��ခြားခိုင့်��

၃၀၉

၅.၁.၁လ�ပို့်င်န်း�်စီီများခံျျက်စ်ော���ွ�စော��ထင်ဟ်ုပို့စ်ောစီစောသးစောများ�ချွန်း�်များျး�

၁။ သင်််အလ�ပို့်တွင် ်အစောက်းင်အ်ထည်စ်ော�း�်န်း်အတွက် ်ဤသင်တ်န်း�်များှယူသွး�လ့�သည်် ်
အဓိ့က်အချျက် ်၃ ချျက် ်က် �းစောတွလ� ?
က်။
ချ။
ဂ္ဂ။

၂။ အစောပို့်က်စောများ�ချွန်း�်တွင် ် သင်စ်ော�းထ်�တ်ချ�်စောသးအဓိ့က်သင်ယ်ူချ�်သည််် အချျက် ် ၃ 
ချျက် ်အစောက်းင်အ်ထည် ်စော�းမ်ျားည်ဟ်ု�သင်�်ည်�်ွယထ်း�သလ�?

၃။ �ယအ်�းစောတွက့်�သင်ပ်ို့့�ပြီးပို့ီ�စောလလ်းချျင်သ်လ�?

၄။ စောများ�ချွန်း�် ၃ တွင် ်စော�းမ်ြပို့ထး�သည်် ်အချျက်မ်ျားျး�က့်��ယလ့်�စောလလ်းသွး��န်း ်ကြံက်စံီည််
ထး�သလ�?
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