


အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 

မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ Chong-Moon Lee Foundation အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 

ယင္းအစီအစဥ္ေအာက္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ 

ေပးလ်က္ရွိေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရာင္စံုမိန္းကေလးမ်ားအဖြဲ႕မွ ဤသင္တန္း 

လမ္းညႊန္ကို  ဦးစြာျပဳစုခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကြန္ယက္အတြင္းရွိ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား သင္တန္းေပး ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ 

ပါသည္။ ဤသင္တန္းလမ္းညႊန္ပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ လိုအပ္သည္ဟု 

သိရွိ နားလည္သည့္အေလ်ာက္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္ဆည္းထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေနာ္ခူးခူ၏ အကူ 

အညီျဖင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး က်ားမ မေရြး 

ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ ျဖည့္ဆည္းထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ 

The Asia Foundation would like to thank the Chong-Moon Lee Foundation for its funding support 

to the Foundation's anti-trafficking program in Myanmar. Under this program, the Colorful Girls, 

a community-based organization focused on the empowerment of teen girls in Myanmar, 

originally develop this training module to deliver to the girls in its network. Recognizing the need 

for such information to be disseminated more widely, the Foundation updated the training 

module to include additional information on labor rights and making the information more 

accessible to both men and women with the assistance of Naw Ku Ku, an independent consultant 

on humanitarian assistance and development. 



ဤစာအုပ္၏

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤသင္တန္းလမ္းညႊန္သည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 

ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘ၀တြက္တာ 

ကၽြမ္းက်င္စရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားကာ အျပန္အလွန္ ေျပာဆို 

ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ သင္တန္းေပးႏိုင္ရန္ စီမံေရးဆြဲထားပါသည္။ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း 

သြားလာျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိသြားၿပီး 

မိမိရပ္ရြာေဒသတြင္ ရွိေသာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေျပာဆို ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ထိုသို႔ ျပန္လည္ေျပာဆို ေဝမွ်ျခင္းအားျဖင့္ လူတိုင္းတြင္ ဘဝတြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ 

အေျခခံအခ်က္မ်ား ရွိၿပီး ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အသိပညာ ဗဟုသုတ 

မ်ားကို အသံုးျပဳကာ လူကုန္ကူးမႈ မခံရေစရန္၊ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္တတ္ရန္ႏွင့္ 

လူကုန္ကူးခံရၿပီးပါကလည္း မိမိ၏ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ ပံုမွန္ျပန္လည္ ေနထုိင္ႏိုင္ေစရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 



မာတိကာ

အခန္း ၁ - ဘ၀တြက္တာကြ်မ္းက်င္စရာ

အေျခခံအခ်က္မ်ားနွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္း

အခန္း ၂ - လူကုန္ကူးမႈဆုိတာဘာလဲ

အခန္း ၃ - ကေလးသူငယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး

အခန္း ၄ - လူကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈ အေျခအေန၊ 

အမ်ဳိးအစားမ်ားနွင့္ လူေမွာင္ခုိျခင္း

အခန္း ၅ - လူကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈ ျဖစ္ရသည့္ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားနွင္ဆ့ုိးက်ဳိးမ်ား

အခန္း ၆ - လူကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္း

အခန္း ၇ - ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း

အခန္း ၈ - လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒနွင့္ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေပၚစာနာေပးျခင္း

အခန္း ၉ - လူကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ 

ပါ၀င္သင့္သူမ်ားနွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ပံုစံမ်ား

အခန္း ၁၀ - လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း

၄

၉

၁၃

၁၈

၂၂

၂၇

၃၃

၃၆

၄ဝ

၄၃
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ဗ်ဳိင္း၊ ငါး၊ ပုဇြန္လံုး ျမန္မာ့ရိုးရာ ေက်းလက္ပံုျပင္ကို 

ေျပာျပပါ။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္အေျခအေနအျဖစ္ ရိုးရာပံုျပင္ကို 

ျမင္ၾကည့္ပါက ဗ်ဳိင္း၏ စရိုက္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ဳိးသည္ 

မည္သူအတြက္ ကိုယ္စားျပဳေနပါသနည္း။

အေျဖ - လူပြဲစား၊ ျပည့္တန္ဆာတုိ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 

လုပ္ငန္းရွင္

ငါးနွင့္ပုဇြန္လံုးတုိ႔သည္ မည္သူတုိ႔ကုိ ကိုယ္စားျပဳပါ 

သနည္း။

အေျဖ - လူကုန္ကူးခံရမည့္သူမ်ား (ကေလး/လူၾကီး 

က်ား/မ (သို႔)အသက္အရြယ္ မေရြး)

 

Ü မိမိကုိယ္ကိုသတိျပဳတတ္သည့္စြမ္းရည္

Ü ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားတီထြင္ၾကံဆတတ္သည့္စြမ္းရည္

Ü ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတတ္ၿပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္စြာခ်တတ္သည့္စြမ္းရည္

Ü ထိေရာက္ေသာဆက္သြယ္ေရးစြမ္းရည္ (ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္/ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ျခင္း)

Ü တန္ဖိုးထားတတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုရွင္းလင္းနုိင္သည့္စြမ္းရည္

Ü စိတ္ေသာကဖိစီးမႈနွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကိုေျဖေလွ်ာ့နုိင္သည့္စြမ္းရည္ / စိတ္ေျဖသိမ့္တတ္ျခင္း

Ü စာနာေထာက္ထားတတ္ေသာစြမ္းရည္ / ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ျခင္း

ပုဇြန္လံုးသည္ မိမိကုိယ္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 

နွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ နည္းပါးေစရန္အတြက္ ေအာက္ 

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္ဘ၀တြက္တာ 

ကြ်မ္း က်င္စရာအခ်က္မ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ပါသနည္း။  

တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ငါးနွင့္ပုဇြန္လံုးတြင္ 

မည္သူ၏ ဘ၀ကို ျဖစ္လိုပါသနည္း။

ယခုျဖစ္ရပ္ရိုးရာပံုျပင္ေလးကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ 

ဘ၀တြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာအေျခခံ အခ်က္မ်ား 

သည္ လူကုန္ကူးခံရမည့္သူမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္ 

မက်ေရာက္ေစရန္ မည္သို႔ကာကြယ္ ေပးသည္ကို 

သိရွိနုိင္ပါသည္။ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၁
ရိုးရာပံုျပင္ေျပာျပျခင္းျဖင့္ ဘ၀တြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ 

အခ်က္မ်ားကို သိရွိေစျခင္းအဆင့္ဆင့္
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ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔အေၾကာင္းကို 

ေရးသားထားသည့္ ရုပ္ပံုဆြဲထားျခင္းသို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ 

ေရးသားထားေသာစာရြက္ကိုျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

 မိမိျပဳလုပ္မည့္စာရြက္တြင္ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ဆံုးအရာ၊ 

မိမိမၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာအရာ၊ မိမိ၏အားသာခ်က္ 

နွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ 

သည္။

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား စာရြက္အျဖဴ (၁)ရြက္စီ 

ေ၀ေပးပါ။ ထုိ႔ေနာက္ စာရြက္ကို ေလးခ်ဳိးခ်ဳိး အရာ 

ေပးၿပီး ျပန္ျဖန္႔ခုိင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္၏ အလယ္ 

ဗဟိုတြင္ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ဆံုးအရာကို ေဖာ္ျပခုိင္းပါ။ 

စာရြက္၏ လက္ယာဘက္ အေပၚျခမ္းေထာင့္တြင္ မိမိ 

မၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာအရာကိုေဖာ္ျပခိုင္းပါ။ စာရြက္၏ 

လက္၀ဲဘက္ေအာက္ျခမ္းေထာင့္တြင္ မိမိ၏ အားသာ 

ခ်က္ (သုိ႔) မိမိတုိ႔ေကာင္းစြာလုပ္နုိင္ေသာအရာကိုေရး

ဆြဲပါ။ စာရြက္၏ လက္ယာဘက္ေအာက္ျခမ္းေထာင့္ 

တြင္ မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ား (သို႔) မိမိတို႔အေနျဖင့္ 

တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည့္ အခ်က္ကို  

ေဖာ္ျပခုိင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀ မိနစ္)

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားကို မိတ္ဖက္တစ္ဦးေရြြးခ်ယ္ 

ေစၿပီးမိမိ၏ ရုပ္ပံုဆြဲထားျခင္းသို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ေရး 

သားထားေသာစာရြက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုအျပန္

အလွန္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းေစပါ။ တစ္ဦးၿပီးသြားပါက 

အျခားတစ္ဦးနွင့္ ေဖာ္ျပပါစာရြက္ပါ အခ်က္ (၁)ခ်က္ 

ကိုအျပန္အလွန္ ခပ္သြက္သြက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း 

ေစၿပီး နံရံတြင္ကပ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

  

ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထား 

ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးပါ။

၁။ ယခုေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြယ္ကူ 

မႈ ရွိ/မရွိနွင့္ အပိုင္းေလးပိုင္းရွိအေၾကာင္းအရာ

မ်ား ရ/မရ ေျပာျပပါ။

၂။  မိမိအေၾကာင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္အပိုင္း

ကိုစဥ္းစားရာတြင္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။

၃။  မိမိကိုယ္မိမိပိုမိုသိရွိနားလည္ေအာင္ေဆာင္ရြက္

ရာတြင္ ယခုေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေလ့က်င့္ခန္း

အား မည္သို႔ သေဘာထားပါသနည္း။

 

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမွ ျပန္လည္ရွင္းျပျခင္း
အထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာကို 

ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ပါကမိမိ၏ အနာဂတ္အတြက္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္စြာခ်မွတ္နုိင္မႈကို အေထာက္ 

အကူျပဳပါသည္။

လူတုိင္းတြင္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိၾကၿပီးအားနည္းခ်က္ 

မ်ားကို ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾက 

ရပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို သတိျပဳတတ္ 

သည့္ စြမ္းရည္သည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ 

တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ  

၂
ဘ၀တြက္တာကြ်မ္းက်င္စရာအခ်က္မ်ားထဲမွ  

အခ်က္တစ္ခ်က္ကိုဥပမာျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
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ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္း
ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာရြက္ျဖဴၾကီး ေပၚ 

တြင္ စာ (သို႔) ပံုဆြဲၿပီးေဖာ္ျပပါ။

တက္ေရာက္သူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အထက္တြင္ 

ေျပာဆုိေဆြးေႏြးေသာ ရိုးရာပံုျပင္မွ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ 

ဆက္စပ္ၿပီး မည္သည့္သင္ခန္းစာကိုသင္တုိ႔ ရရွိလုိက္ 

ပါသနည္း။

တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီမွ မိမိကိုယ္တုိင္ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ 

မည္သုိ႔ သတိျပဳေနထုိင္မည္ဟု စဥ္းစားမိသည္ကုိ 

နံရံတြင္ ကပ္ထားေသာ Flip Chart တြင္ေရးေစပါ။ 

အခ်ိန္ရွိပါက အျခားအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ျပန္လည္ေ၀မွ်ေစပါ။

တစ္ရံေရာအခါက လွပတင့္တယ္ေသာေရကန္ငယ္တစ္ကန္တြင္ ငါးမ်ားကူးခတ္ေနထုိင္ၾကသည္။ ယင္းကန္ 

သည္ တျဖည္းျဖည္းခန္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ကန္ထဲတြင္ ေရကလည္းနည္းသထက္ နည္းပါးလာသည့္ 

အတြက္ ငါးတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ရန္ ၾကံစည္ၾကသည္။ အနီးအနားတြင္ေနထုိင္ေသာ ဗ်ဳိင္းတစ္ေကာင္ရွိရာ 

ဗ်ဳိင္းအားငါးတုိ႔က မိမိတုိ႔ကိုအနီးအနားရွိ အျခားေရကန္ငယ္သို႔ ပို႔ေပးရန္ ေျပာၾကသည္။ ေရကန္ငယ္သည္ 

သာယာၿပီး အရိပ္အာ၀ါသ လည္းေကာင္းသည္။ ဗ်ဳိင္းကပို႔ေပးနုိင္ပါသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ ဗ်ဳိင္းသည္ 

ငါးတုိ႔ကိုအနီးအနားရွိ အျခားေရကန္ငယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ကူညီမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းတစ္ၾကိမ္တြင္ 

တစ္ေကာင္ကိုသာ ပို႔ေဆာင္နုိင္မည္ဟု ေျပာသည္။ ဗ်ဳိင္း၏ေျပာစကားကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည့္အတြက္ 

ငါးအားလံုးက သေဘာတူညီလုိက္ၾကသည္။ ထုိသို႔ျဖင့္ ဗ်ဳိင္းသည္ ငါးကိုတစ္ၾကိမ္လွ်င္ တစ္ေကာင္စီ 

ေကာက္ယူခ်ီမၿပီး အနီးအနားရွိေရကန္ငယ္သို႔ ပ်ံသန္းသြားေလသည္။ ေရကန္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ 

ငါးကိုေရထဲသို႔ခ်ေပးမည့္အစား ေရကန္အနီး ရွိသစ္ပင္တစ္ပင္ဆီသို႔ ခ်ီယူခ်ထားၿပီးငါးတစ္ေကာင္ခ်င္းကို

စားေလေတာ့သည္။ မူလေရကန္ငယ္တြင္ ပုဇြန္လံုးတစ္ေကာင္သာက်န္ေတာ့သည္။ 
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ပုဇြန္လံုးကလည္း ေနရာသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္လာသည္ကို စဥ္းစား 

လ်က္ ရွိသည္။ ငါးမ်ားကို ျမိန္ယွက္စြာစားေသာက္ၿပီးေသာ ဗ်ဳိင္းသည္ တစ္ေန႔တြင္ ပုဇြန္လံုးထံသို႔ ေရာက္ၿပီး 

ေရကန္ငယ္အသစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သယ္ယူေပးရမည္လားဟုေမးသည္။ သို႔ရာတြင္ ပုဇြန္လံုးသည္ 

ငါးမ်ား မည္သည့္အေျခအေနရွိၾကသည္ကို ၾကည့္ရႈေနသည္ျဖစ္ရာ ယခုျဖစ္ပ်က္မႈအားလံုးကို အလြန္ 

ေသခ်ာက်နစြာျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္လွ်က္ရွိသည္။ ပုဇြန္လံုးသည္ ဗ်ဳိင္းအေနနွင့္ ထုိသုိ႔သယ္ယူမႈလုပ္ငန္းကို

လုပ္ေပးေနသည္မွာ ေကာင္းျမတ္ေသာေစတနာဟုတ္ မဟုတ္ကိုစဥ္းစားေနသည္။ ငါးမ်ားေရကန္အသစ္ 

ဆီသို႔ ေရာက္ မေရာက္ကိုလည္း ပုဇြန္လံုးက စဥ္းစားေတြးေတာေနသည္။ 

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ပုဇြန္လံုးကိုယ္တုိင္ကလည္းေနရာသစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုိသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ 

ပုဇြန္လုံးသည္ ဗ်ဳိင္းကိုေျပာဆုိသည္။ “ကြ်နု္ပ္၏ ကိုယ္ထည္ခြံမွာမာေက်ာလြန္းသည္ျဖစ္ရာ ဗ်ဳိင္းအေနျဖင့္ 

ေက်ာကုန္းေပၚတင္ၿပီး ေရကန္ ငယ္္ဆီသို႔သယ္ေဆာင္သြားရန္မွာခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

ကြ်နု္ပ္အေနျဖင့္ အသင္ဗ်ဳိင္း၏လည္ပင္းတြင္ ခ်ိတ္တြယ္လ်က္ ေရကန္ငယ္ဆီသုိ႔ လုိက္ပါလုိပါသည္။” 

ဗ်ဳိင္းသည္ ပုဇြန္လံုးအားေရကန္ငယ္အသစ္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ရမည့္ အစားသစ္ပင္တစ္ပင္၏အကိုင္းေပၚတြင္ 

ရပ္နားလုိက္ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗ်ဳိင္းကပုဇြန္လံုးအားေျပာသည္ “ဟိုေအာက္က ေျမျပင္ကို ၾကည့္ 

လုိက္စမ္း။ ငါးအရိုးေတြကိုေတြ႔တယ္မဟုတ္လား။ ငါးေကာင္ေတြအားလုံးကို ကြ်နု္ပ္သတ္စားပစ္လုိက္ 

ၿပီးၿပီ။ အခုေတာ့ အသင္ ပုဇြန္လံုးရဲ႕အလွည့္ပဲ”။

ပုဇြန္လံုးကပါးနပ္သူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဗ်ဳိင္းအားေျပာလုိက္သည္။ “ငါးေတြအားလံုးကိုအသင္ဗ်ဳိင္းက

လိမ္ညာဖ်ားေယာင္းလုိက္တဲ့အတြက္ ငါးေတြဟာသနားစရာပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာအသင္ဗ်ဳိင္းရဲ႕ေျပာစကားကို 

ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီး မေတြးေတာခဲ့ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်ုနု္ပ္ကေတာ့ အသင္ဗ်ဳိင္းရဲ႕စကားကို အယံုအၾကည္ 

မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္ဟာအသင္ဗ်ဳိင္းရဲ႕လည္ပင္းကို ကြ်နု္ပ္ရဲ႕လက္မၾကီးနဲ႔ ညွပ္ၿပီးလုိက္လာခဲ့တာပါ။ 

အခုအခ်ိန္ဟာ အသင္ဗ်ဳိင္းအတြက္ ေသဖုိ႔အလွည့္ေရာက္ၿပီ”။ ထုိ႔ေနာက္ ပုဇြန္လံုးသည္ ဗ်ဳိင္း၏လည္ပင္းကို 

လက္မျဖင့္ညွစ္ျဖတ္လုိက္ၿပီး ေရကန္ငယ္အတြင္းသို႔ ခုန္ခ်လုိက္သည္။ ေရကန္ငယ္အတြင္း၌ေရကလည္း

အျပည့္ရွိေနၿပီးပုဇြန္လံုးကို ေနရာသစ္ တစ္ေနရာေပးရန္ ၾကိဳဆုိလက္ကမ္းလ်က္ ရွိေနေလသည္။ 
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ေမးခြန္းမ်ား
 လူကုန္ကူးမႈဆုိတာ ၾကားဖူးပါသလား။ 

 မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ၾကားဖူးပါသလဲ။

 မည္သည့္အေျခအေနမွာ လူမ်ားသည္ 

လူကုန္ကူးခံရသနည္း။

 မည္သည့္အသက္အရြယ္ရွိလူမ်ားသည္ 

လူကုန္ကူးမႈကိုခံရသနည္း။

 လူကုန္ကူးသူမ်ားထဲတြင္ မည္သူမ်ား 

ပါ၀င္နုိင္ပါသလဲ။

 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ 

အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရပါသနည္း။

 မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား 

ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

အားလံုးေမးၿပီးေသာအခါ ကူညီပံ့ပိုးသူမွ အနွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး 

ျပန္လည္ေျပာျပရန္။

လူကုန္ကူးမႈ သမုိင္းေၾကာင္းအားေျပာျပျခင္း
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္သည္ ဆန္းသစ္သည့္ျဖစ္စဥ္ 

မဟုတ္ပါ။ ရာစုနွစ္မ်ားစြာကပင္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လညး္ ၁၉၉၀ နွစ္မ်ားေရာက္လာ 

မွသာ နုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အာရံုစုိက္လာၾက 

ျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္နုိင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားနွင့္ 

အာရွေဒသတုိ႔တြင္ လူမ်ားကိုေက်းကြ်န္သဖြယ္ ျပဳခဲ့ 

သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္သမုိင္းတြင္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ 

ၿပီးျဖစ္သည္။

အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားမွ လူမဲမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ 

ေထာင္စုသို႔ တင္ပို႔ၿပီးေက်းကြ်န္ျပဳလုပ္သည့္ စနစ္ကို 

လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း (၂၀၀) မတုိင္မီကမွ ေပ်ာက္ 

ကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ လူကုန္ကူးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေခတ္သစ္ 

ေက်းကြ်န္စနစ္ (Modern Form of Slavery) ဟု 

ျပန္လည္ ရွင္သန္လာသည္မွာ(၁၅)နွစ္ေက်ာ္ခန္႔သာ 

ရွိပါသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာနုိင္ငံမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံ 

မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားသည္ ေဘး၀န္းက်င္ရွိ 

နုိင္ငံမ်ား၏ ဖံ႔ြျဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ စီးပြားေရးေတာင့္တင္း 

ခုိင္မာမႈမ်ားကို လုိလားေတာင့္တၾကသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း 

မ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း၊ ရပ္ 

တည္ရန္ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာျခင္း၊ မိမိ 

ဘ၀ကို လက္ရွိအေျခအေနထက္ပိုၿပီး ျမင့္မားလုိျခင္း 

နွင့္ ဘ၀သစ္ထူေထာင္လုိသူမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္  

ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ 

ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမ်ားသထက္မ်ားလာၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေသာနုိင္ငံ

မ်ားသို႔သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ တရား၀င္ 

လံုျခံဳစြာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည္ဆိုသည္ကို မသိ 

ၾကသည့္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္

ပါသည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားက ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ မသိနားမလည္ 

သူမ်ား၊ ႏြမ္းပါးမႈကိုေက်ာ္လႊားလိုသူမ်ား၊ လက္ရွိဘ၀ 

ထက္ျမင့္မားလုိသူမ်ားအေပၚတြင္ အျမတ္ထုုတ္လုိသူ 

မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးဖန္တီးေပးေနသလိုျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈ  

၁ ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ အ 

မ်ားအျပား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ္ 

လည္း လူအမ်ားသည္ ထိုအရာကိုယံုတမ္း တစ္ 

ခုလုိ သတ္မွတ္ၿပီးအေလးမထားၾကေပ။ 

ထုိ႔အျပင္ လူအမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ အေျခအေန 

ပိုမုိမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္မွ် 

သိရွိထားသည္ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား 

ဆန္းစစ္ ေမးျမန္းၾကမည္ျဖစ္သည္။
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ကမၻာနွင့္အ၀ွမ္း (၂၁ - ၃၆) သန္းေသာ လူမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ ေက်းကြ်န္ 
ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

၇၈%ေသာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရေသာ ေခတ္သစ္ 

ကၽြန္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂၂% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ လိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ 

ၾကရသည္။

၅၅% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ မိန္းကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားျဖစ္သည္။

၄၅% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။

၂၆% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ 

ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။

(ေကာက္နႈတ္ခ်က္ - Trafficking and Slavery Fact Sheet, Free the Slaves, 17 November 2015)
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ၿခိမ္းေျခာက္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အင္အားသံုးၿပီးျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာင္ပိတ္အၾကပ္ကိုင္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ေပးဆြဲၿပီးျဖစ္ေစ၊ လိမ္လည္ 

လွည့္ျဖားလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အာဏာသံုးၿပီးျဖစ္ေစ၊ မသိနားမလည္တာကို အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးအျမတ္ကို ေပးၿပီး 

ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔သိမ္းသြင္းတာ၊ ပို႔ေဆာင္တာ၊ ေရာင္း၀ယ္တာ၊ ခုိလႈံစရာေပးတာတုိ႔ကို ဆုိလုိ 

ပါတယ္။ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တားဆီး ေရးစာခ်ဳပ္ (ပါလာမိုစာခ်ဳပ္) ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္)

(သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးသည္ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ ေယာက္ကို ထိုသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ 

မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ အလို႔ငွာ လူအမ်ားကိုသိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္း 

ေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ငွားယူျခင္း၊ ခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းကို ဆုိလုိသည္။

yHhydk;olrS jrefrmEdkifiH vlukeful;rI wm;qD;umuG,fa&; Oya'\ 

t"dyÜm,fzGifhqdkcsuftm; ajymjy&ef 

လႈပ္ရွားမႈ  

၂ လူကုန္ကူးမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း

လူကုန္ကူးမႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးမႈဆုိသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 

တိက်စြာခြဲျခားရသည္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ 

လူေမွာင္ခုိျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔သည္ ဆင္တူယုိးမွား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

လူကုန္ကူးမႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီမွ ေသခ်ာနားလည္ထားရန္ လုိအပ္သည္။

လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္

Ü  ၄/၅ ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ အဖြဲ႔ခြဲပါ။

Ü တစ္ဖြဲ႔စီအား A4 စာရြက္ တစ္ရြက္စီေပးၿပီး လူ 

ကုန္ကူးမႈ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို မိမိတုိ႔ 

အဖြဲ႕တြင္ တုိင္ပင္ၿပီးေရးခုိင္းပါ။

Ü  မိမိတုိ႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား ျပဇာတ္ပံုစံ 

ဖန္တီးၿပီး အဖြဲ႔ထဲတြင္ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

 (၁၀ - မိနစ္)

Ü အားလံုးၿပီးပါက တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖြဲ႔ ျပဇာတ္အား 

တင္ျပရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

Ü တစ္ဖြဲ႔တင္ျပၿပီးတုိင္း ထိုအဖြဲ႔မွ မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိထားသည္ ဆုိသည္ကို ၾကည့္ရႈသည့္ သူ 

မ်ားအား ခန္႔မွန္းေစပါ။ ၿပီးမွသာလွ်င္ သူတုိ႔၏ 

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ စာရြက္အားျပေစပါ။

ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္း
လူကုန္ကူးမႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီးမည္သို႔ခံစားရပါသနည္း။

မည္သည့္ထူးျခားသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုသင္ယူရရွိ

လုိက္ပါသနည္း။

မိမိကိုယ္တုိင္ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ မည္သို႔ သတိျပဳ 

မည္ဆုိသည့္အရာကို Flip Chart တြင္ေရးေစပါ။

အခ်ိန္ရွိပါက ေရးသားထားမႈမ်ားကို အဖြဲ႔တြင္း ျပန္ 

လည္ ေ၀မွ်ေစပါ။

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း
အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ုိင္းအတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ ဘ၀တြက္ 

တာ ကြ်မ္းက်င္စရာအေျခခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ 

ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။
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Ü တက္ေရာက္လာသူမ်ားအားအဖြဲ႔ (၃)ဖြဲ႔ ခြဲေစပါ။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖြဲ႔မွ စုေဆာင္းျခင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္ 

အဆင့္ဆင့္မ်ားခ်ေရးျခင္း၊ ေနာက္တစ္ဖြဲ႔မွ သယ္ 

ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၏ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္အား

ခ်ေရးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 

(၁၅ - မိနစ္)

Ü  ထုိသုိ႔ေရးသားၿပီးပါက အဖြဲ႔ကုိယ္စားတစ္ေယာက္ 

မွ အဖြဲ႔၏ေရးသားေဆြးေႏြးထားမႈကို အားလံုးသိ 

ရွိေစရန္ တင္ျပေစပါ။

Ü  တင္ျပၿပီးေသာအရာမ်ားကို နားမလည္ပါက၊ 

ေမးခြန္းရွိပါက တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတုိင္းေမးျမန္းရန္ အခ်ိန္ 

ေပးပါ။ 

ကူညီပံ့ပိုးသူမွ စုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းနွင့္ 

ခရီးလမ္းဆံုးေရာက္ျခင္းပံုမ်ားကို ရွင္းျပရန္။ (ဗြီနုိင္းပံု 

မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း)

စုေဆာင္းျခင္း

Ü  ေငြနွင့္လွည့္ျဖား၍ ၀ယ္ယူခံရျခင္း

Ü  လစာေကာင္းေသာ အလုပ္ေကာင္းရမည္ဟု 

အလိမ္ခံရျခင္း

Ü  တန္ဖုိးရွိေသာပစၥည္း၊ ကား၊ ေရႊ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း 

စသည္မ်ားကိုေပး၍ ျမဴဆြယ္ခံရျခင္း

Ü  သိမ္ေမြ႔ေသာစကားနွင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ 

၍ ေခၚယူခံရျခင္း

Ü  အေၾကြးနွင့္ ခ်ည္ေနွာင္ခံရျခင္း

Ü အၾကမ္းဖက္၊ ျပန္ေပးဆြဲေခၚေဆာင္ခံရျခင္း

လမ္းခရီးမွာ

Ü ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာအေနအထုိင္၊ အစားအေသာက္ 

ဆင္းရဲစြာပုန္းေရွာင္၍သြားလာရျခင္း

Ü အသက္အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႔နုိင္ျခင္း

Ü ၿခိမ္းေျခာက္၍ လည္းေကာင္း၊ အတင္းအဓမၼ 

ခုိင္းေစ၍လည္းေကာင္း၊ ေျပာသည့္အတိုင္း 

မလုပ္လွ်င္ ရဲဖမ္းခံရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း 

ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း

Ü အဓမၼျပဳခံရျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ အလြဲသံုးစား ျပဳ 

ခံရျခင္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ခံရျခင္း၊ တစ္ 

ဆင့္ေရာင္းစားခံရျခင္း

ခရီးလမ္းအဆံုးတစ္ေနရာမွာ

Ü ေျပာထားတဲ့လစာအတုိင္းမဟုတ္ပဲ လစာကို 

နည္းစြာရရွိျခင္း (သို႔) လံုး၀မရရွိျခင္း

Ü အလုပ္ခြင္မွာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းနဲ႔ စားစရိတ္ 

အတြက္ က်သင့္တဲ့တန္ဖုိးထက္ အဆမတန္ 

ေပးၿပီး အေၾကြးဆပ္ရျခင္း။

Ü ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ နွိပ္စက္ခံရ 

ျခင္း။ 

Ü လိင္မႈဆုိင္ရာ အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္း၊ ပိတ္ 

ေလွာင္ခံရျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား 

ျဖတ္ထုတ္ေရာင္းစားခံရနုိင္ျခင္း။

Ü ဂုဏ္သိကၡာဆံုး႐ံႈးရျခင္း၊ HIV ေရာဂါပိုးကူးစက္ 

ခံရႏိုင္ျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈ  

၁ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 

ပံုစံမ်ားျဖစ္သည့္ စုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ခရီးလမ္းဆံုး ေရာက္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ 

တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ေစရန္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။
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ၾကြက္၊ ေၾကာင္ ၊က်ား ကစားနည္း

Ü  ပါ၀င္သူမ်ားအား ၾကြက္၊ ေၾကာင္၊ က်ားဟု အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔ 

ခြဲေစပါ။

Ü ကူညီပံ့ပိုးသူမွ စကၠဴတိတ္ျဖင့္ ၾကြက္အဖြဲ႔ လြတ္ လပ္စြာ 

ေနရန္ လုံေလာက္သည့္ စက္၀ိုင္းတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ 

သတ္မွတ္ပါ။

Ü  ၾကြက္အဖြဲ႔အား စက္၀ိုင္းအတြင္း၌ေနေစရန္၊ ေၾကာင္ 

အဖြဲ႔အေနျဖင့္ စက္၀ိုင္း၏အျပင္ဘက္ ကပ္လ်က္တြင္ 

ေနရန္နွင့္ က်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ စက္၀ုိင္း၏အေ၀း တစ္ 

ေနရာတြင္ ေနရမည္ဟု ရွင္းျပေပးပါ။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ေၾကာင္မွ ၾကြက္ကိုဖမ္းၿပီး မိပါက က်ားထံသို႔ 

ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ၾကြက္အားဖမ္းရာတြင္ 

စည္း၀ုိင္းသတ္မွတ္ခ်က္အား လံုး၀ (လံုး၀) ထိခြင့္မရွိပါ။

ကစားၿပီးပါက 

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္

Ü  ဤကစားနည္းအေပၚ မည္သို႔ခံစားရပါ 

သနည္း။

  ကစားနည္းအေပၚ သင္ခန္းစာနွင့္ ဆက္စပ္ 

ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားအား သတိျပဳမိပါ 

သနည္း။

Ü  ၾကြက္အျဖစ္ ပါ၀င္ကစားမႈသည္ လက္ေတြ႔ 

ဘ၀၌ မည္သူမ်ားျဖစ္နုိင္မည္နည္း။

Ü  က်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ကစားမႈသည္ လက္ေတြ႔

ဘ၀၌မည္သူမ်ားျဖစ္နုိင္မည္နည္း။

Ü  ဘာေၾကာင့္ ေၾကာင္က ၾကြက္ကိုဖမ္းရ 

သနည္း။ ဘာေၾကာင့္ က်ားဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ 

သည္ဟု သင္ ထင္ပါသနည္း။

Ü  ကေလးသူငယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ 

မည္သူမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိပါသနည္း။

ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ေအာက္ဆံုးေမးခြန္း (၃)ခု၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို 

ေအာက္ပါ ဇယားကြက္တြင္ ေသခ်ာစြာေရးျဖည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

(လက္ေတြ႔ဘ၀နွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးမ်ားမ်ားေျပာလာနုိင္ေစရန္ ပံ့ပုိးသူမွ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေပးရန္)

ရည္ရြယ္ခ်က္ နည္းလမ္း ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား

လႈပ္ရွားမႈ  

၂ ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

လူကုန္ကူးမႈအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ ရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ 

သူမ်ားအေနနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေရာင္းစားမႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ တက္ 

ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ေသခ်ာစြာသိရွိ 

ထားရမည္ျဖစ္သည္။ 
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

ကေလးသူငယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုသည္မွာ ကေလးတစ္ဦးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးကို အင္အားသံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

အင္အားမသံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။

(ေကာက္ႏုတ္ခ်က္။ http://www.unicef.org/southafrica/SAF_pressrelease_notetrafficking.pdf)

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း 

Flip Chart ေပၚတြင္ေရးသားျခင္း

ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး 

မိမိသင္ယူရရွိလုိက္သည့္ အခ်က္ေပၚအေျခခံကာ 

ကေလးမ်ား ကို္ယ္တုိင္ကုန္ကူးမခံရေအာင္ 

သတိထားဆင္ျခင္သြားမည္ဆုိသည့္ 

စိတ္ကူးပံုအား Flip Chart တြင္ခ်ေရးပါ။

ေရးသားၿပီးပါက အဖြဲ႔သို႔ုျပန္လည္ေ၀မွ်ပါ။

အပိတ္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား 

စက္၀ုိင္းအတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ 

မည္သည့္ ဘ၀တြက္တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ 

အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ 

ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ကို ေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။
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Ü  ကေလးကုန္ကူးမႈကို ျပသသည့္ ဗြီႏိုင္းပံုမ်ားကို 

စက္၀ုိင္းအလယ္တြင္ခ်ထားေပးပါ။ 

Ü  ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား တစ္ေယာက္ 

တစ္ခုစီေကာက္ယူၾကရန္ေျပာပါ။

Ü  ထုိသုိ႔ ေကာက္ယူၿပီးေနာက္ မိမိ၏ ပံုနွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

ၿပီးမိမိဘယ္လုိနားလည္သည္၊ မည္သို႔ ခံစားရ 

သည္၊ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုေတြ႔ရိွရသည္ ဆုိ 

သည္ကုိ (၃)မိနစ္ခန္႔ တိတ္ဆိတ္စြာစဥ္းစား 

ေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးပါ။

Ü  အားလံုးၿပီးသည့္အခါ အဖြဲ႔ၾကီးအတြင္း တစ္ 

ေယာက္တစ္လွည့္ျဖင့္ ျပန္လည္ေ၀ငွေစပါ။

အားလံုးၿပီးသြားပါက ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ျပန္ 

လည္ေဆြးေႏြးပါ။

Ü ဤကဒ္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ားက 

အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာင္းစားခံရသည္ဟု ေလ့လာ 

မိပါသနည္း။

Ü  မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ ေရာင္းစားခံရၿပီး မည္ကဲ့ 

သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ရပါသနည္း။

Ü  မည္သည့္အေျခအေနရိွေသာသူမ်ား၌ အႏၲရာယ္ 

ကို ပိုမုိေတြ႔ရနုိင္ပါသနည္း။

ကူညီပံ့ပိုးသူမွရွင္းျပရန္
၁။ ျပည္တြင္းအေျခအေန

Ü နယ္မွကေလးမ်ားအား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ 

လုပ္ရန္ ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ 

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ 

ကားဂိတ္မ်ားတြင္ အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း၊ မုိင္းမ်ား 

တြင္ ေစခုိင္းျခင္း၊ နယ္စပ္ျမိဳ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း။

လႈပ္ရွားမႈ  

၁ လူကုန္ကူးေရာင္း၀ယ္မႈ အေျခအေန၊ အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုေလ့လာျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားနွင့္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ 

ေနရေသာ လူကုန္ကူးမႈ အေျခအေနမ်ားကိုတက္ေရာက္သူမ်ား အေသးစိတ္ ေသခ်ာရွင္းလင္း 

စြာ နားလည္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

Ü  စစ္တပ္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ လိမ္လည္ 

ေခၚေဆာင္၍ေစခုိင္းျခင္း။

၂။ အျခားနုိင္ငံမ်ားသို႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း

အျခားနုိင္ငံမ်ားသို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သည့္ ရည္ရြယ္ 

ခ်က္မ်ားမွာ

Ü  လိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေစခုိင္းရန္ (ဥပမာ - ထုိင္း၊ 

တရုတ္၊ ပါကစၥတန္ အစရွိသည့္နုိင္ငံမ်ား)

Ü  ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူအျဖစ္ ေစခုိင္းရန္ 

 (ဥပမာ - ထုိင္း၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား)

Ü  သတို႔သမီးငယ္မ်ားအျဖစ္ လက္ထပ္ယူရန္ 

 (ဥပမာ - တရုတ္)

Ü  အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အိမ္ေဖာ္၊ စက္ရံု၊ 

မုိင္းလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးျခံ၊ 

စားပြဲထိုးနွင့္ အျခားလုပ္ခေစ်းေပါေသာလုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ ေစခုိင္းျခင္း (ဥပမာ - ထုိင္း၊ တရုတ္၊ 

အိႏၵိယ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ပါကစၥတန္)

၃။ လူကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအေျခအေန

Ü  ကမၻာနွင့္အ၀ွမ္း (၂၁-၃၆)သန္းေသာလူမ်ားသည္ 

ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရိွေနပါသည္။

Ü  ၇၈%ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အလုပ္ 

ၾကမ္း လုပ္ရေသာ ေခတ္သစ္ကၽြန္မ်ားျဖစ္သည္။

Ü  ၂၂% ေသာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ လိင္လုပ္ 

သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။

Ü  ၅၅% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ မိန္းက 

ေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၅% ေသာ လူ 

ကုန္ကူးခံရသူမ်ား သည္ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။

Ü  ၂၆%ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အသက္ 

၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။
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ယခင္သင္ခန္းစာမ်ားျဖင့္ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ေဆြး 

ေႏြးျခင္း

Ü  လူကုန္ကူးမႈဆိုတာဘာလဲ။

Ü  ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းဆုိတာဘာလဲ။

ထုိ႔ေနာက္ 

Ü  လူေမွာင္ခုိျခင္းဆုိတာဘာလဲ။

Ü  လူေမွာင္ခုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိၾကားဖူးေသာ၊ 

ၾကံဳဖူးေသာ အေတြ႔အၾကံဳကိုေျပာျပပါ။

လူေမွာင္ခုိျခင္းအဓိပၸါယ္
တစ္စံုတစ္ဦးက ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရယူကာ 

အျခားတစ္စံုတစ္ဦးကို နုိင္ငံနယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 

ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ -

လူသယ္ယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) လူေမွာင္ခိုျခင္း ဆုိသည္ 

မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ ျဖစ္ 

ေစ၊ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ (သို႔မဟုတ္) 

လူတစ္စု၏ သြားလုိရာေနရာေရာက္ေအာင္ အခေၾကး 

ေငြလက္ခံၿပီး ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ အမ်ား 

အားျဖင့္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံမွာ တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္၊ သြား 

လာခြင့္မရွိသည့္အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုသုံးၿပီး လုိက္ပါ ပို႔ 

ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ဳိးမွာ ပို႔ေဆာင္ 

သည့္သူ၏ တာ၀န္သည္ ယခင္က သေဘာတူ သတ္ 

မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနေရာက္သည္နွင့္ တာ၀န္ 

ကုန္ဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။ 

ထုိသို႔ပို႔ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ 

မည္မွ်ေပးရမည္ဆုိသည့္  အခေၾကးေငြတန္ဖုိးႏွင့္ 

သြားလာရမည့္ နည္းလမ္းပံုစံအား ခရီးမစတင္မီကပင္ 

သြားသူနွင့္ ပို႔သူနွစ္ဦး ေကာင္းမြန္စြာ ညႇိထားၿပီးျဖစ္ 

ပါသည္။ ဤသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ နုိင္ငံအတြင္း 

သြားလာခြင့္ မရွိသည့္သူမ်ား၊ တရား၀င္ေနထုိင္ခြင့္မရွိ

သူမ်ားအား တရားမ၀င္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သယ္ယူမႈ 

ျဖစ္သည့္အတြက္ လူေမွာင္ခုိမႈေျမာက္ပါသည္။

လူကုန္ကူးျခင္း လူေမွာင္ခုိျခင္း

အျမတ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း အခေၾကးေငြ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း

မရိုးသားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္စည္းရံုးျခင္း သြားလာလုိသည့္သူမ်ားနွင့္ ေစ်းစကားေျပာျခင္း

သြားလာလုပ္ကိုင္ရမည့္အေျခအေနမ်ားကို 

ၾကိဳတင္မသိထားျခင္း

သြားလာလုပ္ကိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို 

သြားလာသူကိုယ္တုိင္ ၾကိဳတင္သိထားျခင္း

ခံရသူအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာအေျခအေနမရွိျခင္း သြားလာမည့္သူကေရြးခ်ယ္နုိင္သည့္အေနအထားရွိျခင္း

ေနရာတုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားနုိင္ျခင္း နယ္စပ္၌သာျဖစ္ပြားျခင္း

လႈပ္ရွားမႈ  

၂ လူေမွာင္ခိုျခင္းအား ေလ့လာျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိလူအမ်ားစုသည္ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ လူေမွာင္ခိုျခင္းကို ကြဲျပားစြာ မသိရွိ 

ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ထိုနွစ္ခုၾကားတြင္ ၾကီးမားေသာကြဲျပားမႈရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တက္ေရာက္ 

သူမ်ား အေနျဖင့္ ထုိနွစ္ခု၏ ကြဲျပားမႈကို ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
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ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

သင္ခန္းစာတစ္ခုလံုးအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

လူကုန္ကူးမႈနွင့္ လူေမွာင္ခုိမႈ၏ ကြာျခားခ်က္ကိုေျပာျပပါ။

ျပည္တြင္း၌ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါသနည္း။

ျပည္ပ၌ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါသနည္း။

မိိမိ၏ဘ၀တြင္ လူကုန္ကူးသူ၏ လိမ္လည္မႈကိုမခံရေအာင္ မည္သုိ႔ဂရုစုိက္ေန ထုိင္မည္ဆုိသည့္ စိတ္ဆံုးျဖတ္ 

ခ်က္ထားမႈကို Flip Chart တြင္ေရးသားပါ။

အခ်ိန္ရွိပါကေရးသားထားမႈမ်ားကိုအဖြဲ႔အတြင္း ျပန္လည္ေ၀မွ်ေစပါ။

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္၀ိုငး္အတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ ဘ၀တြက္တာ 

ကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။
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လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

Ü  ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား မတ္တပ္ရပ္ေစပါ။

Ü  ပံ့ပိုးကူညီသူမွ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ အ 

ေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီကုိဖတ္ျပပါ။

Ü  ပံ့ပိုးကူညီသူမွ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ အ 

ေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဖတ္ျပၿပီးသည့္ 

အခါတုိင္း တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ၄င္းအေၾကာင္း 

အရာအား မွန္သည္ဟုယူဆလွ်င္ လက္ယာ 

ဘက္တြင္ သြားေရာက္ရပ္ေနၾကရန္၊ မွားသည္ 

ဟုယူဆလွ်င္ လက္၀ဲဘက္တြင္ သြားေရာက္ 

ရပ္ေနၾကရန္နွင့္ မွားသည္/မွန္သည္ကို မဆံုး 

ျဖတ္နုိင္ဘဲ ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္ေနပါက အလယ္တြင္ 

ရပ္ေနရန္ညႊန္ၾကားပါ။

Ü  ဖတ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား နားမ 

လည္ပါက ေမးျမန္းရန္ခြင့္ျပဳေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ 

သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီးေသာအခါ သူတုိ႔ 

၏ အျမင္မ်ားကိုေမးျမန္းပါ။ ေဆြးေႏြးၿပီးေသာ 

အခါ အေသးစိတ္ရွင္းျပရန္ ေအာက္တြင္ အေျဖ

မ်ားကိုရွင္းလင္းေပးထားပါသည္။ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ လူကုန္ကူးျခင္းသည္ ဆင္းရဲျခင္းနွင့္ ပညာမတတ္ 

ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္သည္။

၂။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးအားလံုးသည္ လိင္မႈ 

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ ေရာင္းစားခံရသည္။

၃။ ေရာင္းစားခံရေသာ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ျပည့္ 

ျပည့္စံုစံုေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေနထုိင္ၾကရသည္။

၄။ ေရာင္းစားခံရေသာ ကေလးမ်ားအား ျပန္လည္ 

ကယ္ဆယ္ၿပီးေသာအခါ ေနအိမ္သို႔တစ္ခါတည္း/ ခ်က္ 

ခ်င္းျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္း 

လမ္းျဖစ္သည္။ 

၅။ လူကုန္ကူးသူပြဲစားမ်ားအားလံုးကုိ ဖမ္းဆီးအေရး 

ယူပါက လူကုန္ကူးမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကူညီပံ့ပိုးသူမွအနွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းျပရန္

၁။ လူကုန္ကူးမႈအဓိကျဖစ္ရျခင္းသည္ တရား၀င္ 

သြားလာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ 

လက္လွမ္းမီေသာ္လည္းအလိမ္ခံရျခင္း၊  နုိင္ငံသား 

ျဖစ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသ၌ စီးပြားေရး 

အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္း၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး 

ေခ်းေငြမ်ား မရရွိျခင္းအစရွိသည့္ အေျခခံအေၾကာင္း 

အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မွန္/မွား ေမးခြန္းမ်ား ေျဖျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားျပားစြာျဖစ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္ကိစၥမ်ား 

ေၾကာင့္ မည္သို႔ျဖစ္သည္ဆုိသည္ ကိုေသခ်ာစြာမသိရွိၾကေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္း 

ေၾကာင့္၊ စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္၊ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ဟုသာ လြယ္လြယ္ 

ေျပာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ 

အေရးႀကီးလွသည္။ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း သိရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ  

၁
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၂။ ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း၊ 

ရာဘာျခံ၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာစက္ရုံမ်ား၊ ကေလးငယ္ 

မ်ားအား ေတာင္းရမ္းစားေသာအလုပ္ကိုလုပ္ခုိင္းျခင္း၊ 

ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားျဖတ္ေတာက္ေရာင္း

စားခံရျခင္း၊ သၾကားလံုး၊ ပန္းစသည္တုိ႔ကို ေရာင္းခုိင္း 

ျခင္းအစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရသည္။

၃။ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္မ်ား မၿပီးပါက ရိုက္ 

နွက္ျခင္း၊ အစာမေကြ်းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အိပ္ေရး၀၀ 

မအိပ္ရျခင္း၊ မလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္မ်ားလုပ္ရျခင္း၊ နား 

ခ်ိန္မရွိျခင္း၊ အျမဲတမ္းေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း၊ အခြင့္ 

အေရးမ်ားဆံုးရံွဳးျခင္း (သို႔) အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္းစ

သည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၄။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ 

ပတ္၀န္းက်င္မွ အေကာင္းျမင္ရန္၊ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆုိရန္ 

ခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မွ သူမ်ားသည္လည္း 

ထုိသို႔ေသာသူမ်ားကို အေကာင္းျမင္ေပးၿပီး ေႏြးေထြး

လက္ခံမႈမ်ားလည္းရွိနုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာ

မူအေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင့္ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ (အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အတတ္ 

ပညာတစ္ခုခုျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္နုိင္ေအာင္) ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစနုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို 

၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ မူရင္းေဒသသို႔ ျပန္မေရာက္မီကပင္ 

ထုိေနရာမ်ား၌ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါ 

သည္။

၅။ ထုိသူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးအေရးယူပါက တစ္စိတ္ 

တစ္ပိုင္းသာ မွန္ကန္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လူကုန္ကူးမႈ 

ျဖစ္ရေသာ တြန္းပို႔ေနသည့္အရာမ်ားနွင့္ ဆြဲေခၚေန 

ေသာအရာမ်ားကိုလည္းေလွ်ာ့ ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

(ဥပမာ - ထုိင္းနိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ 

အေရွ႕ေရာက္ေနသာ နုိင္ငံမ်ားထဲမွ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါ 

သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တုိးတက္ပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ေျခလုပ္သားမ်ားအျမဲလုိအပ္ေသာ

နုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ 

နုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲေသာ နုိင္ငံ 

ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္။ 

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရရာအလုပ္ကို လုပ္မည္ဆိုသည့္ 

စိတ္ျဖင့္ ထုိင္းနုိင္ငံဘက္သို႔ သြားၾကပါသည္။ တရား၀င္ 

သြားတာရွိၾကသလုိ တရားမ၀င္ခိုးသြားမႈမ်ားလည္း ရွိ 

ၾကပါသည္။ ထုိင္းနိုင္ငံအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္လည္း 

လုပ္ခလစာ သက္ေတာင့္သက္သာ ေပးၿပီး ခုိင္းလုိ႔ရ 

ေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရျခင္းျဖစ္သည္။ နုိင္ငံ 

နွစ္ခု၏ အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ ကုန္းေျမထိစပ္ေသာ 

နုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကူးလူးသြားလာရ လြယ္ကူမႈ 

ရွိေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ 

ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္ အခ်က္မ်ားနွင့္ ဆြဲေခၚ 

ေနေသာအခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။ 

Ü  ဇာတ္လမ္းသရုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အဖြဲ႔နွစ္ဖြဲ႔ ခြဲ 

လုိက္ပါ။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္တြင္ပူးတြဲေပးထားေသာ 

ဇာတ္လမ္းအား တစ္ဖြ႔ဲတစ္ပုဒ္ေပးၿပီးဖတ္ေစပါ။ 

(၁၀ - မိနစ္)

Ü  အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ပါက အဖြဲ႔အတြင္းသရုပ္ 

ေဆာင္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါ။

Ü  အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း 

မည့္ အခ်ိန္ကိုေပးပါ။

Ü  နွစ္ဖြဲ႔လံုးသရုပ္ေဆာင္ျပသၿပီးပါက သူတုိ႔၏ ႀကိဳး 

စားလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳ 

လက္ခုပ္တီးေစပါ။ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၂
ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းမ်ားအား 

ေလ့လာျခင္း
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ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

သင္ခန္းစာတစ္ခုလံုးအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

Ü  လူကုန္ကူးမႈအဓိကျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း 

ကို ေျပာျပပါ။

Ü  ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 

ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္နည္း။

Ü  လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုနွင့္ 

ဆုိးက်ဳိးတစ္ခုကိုေျပာျပပါ။

Ü  မိမိကိုယ္တုိင္ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ မည္သို႔ 

jzpf&yfrSef (1)

eDeDonf olr\tdrfwGif ti,fqHk;jzpfonfhtwGuf rdom;pk\ cspfcifjcif;udkcH&olwpfOD;jzpfonf/ olronf 

touf (14)ESpfom&Sdao;onf/ wpfaeYwGif olronf olr\rdbrsm;tm;aus;&Gmbk&m;yJGodkY oli,fcsif;rsm; 

ESifhtwl oGm;vkdonf[kajymaomtcg roGm;ckdif;onfhtwGuf pdwfaumufjyD; rdbrsm;rodatmif ckd;oGm;cJh 

onf/ xdkyGJodkYa&mufaomtcg oli,fcsif;\ tpfudk0rf;uGJawmfpyfol udkudkarmifqkdolESifh oduRrf;cJhonf/

xkdodkYjzifh aemufaeYrsm;wGif udkudkarmifonf eDeD\aemufodkY wpfaumufaumufvkdufjyD; eDeDudk cspfaMumif; 

ajymavonf/ ESpfywfcefYMumaomtcg eDeDESifhudkudkarmifwkdYeSpfOD; cspfoljzpfoGm;Mu avawmhonf/ 

wpfvcefYMumaomtcg eDeD\rdbrsm;odoGm;NyD;eDeDtm; udkdudkarmifESifh tquftoG,fjzwf&ef ausmif;pm 

udkom MudK;pm;&ef twif;tMuyfwkdufwGef;avawmhonf/ tazjzpfolrSvnf; eDeDtm;ausmif;odkY tydkYtBudK 

vkyfaqmifay;avonf/ xkdodkYjzifh wpfywfcefYMumaomtcg olr\cspfolukdudkarmifaemufodkY rdbrsm; 

rodatmif vkdufoGm;avawmhonf/ xkdodkY vkdufoGm;jyD; wpfywfcefYMumaomtcg udkdukdarmifonf eDeDtm; 

w&kwfjynfe,fpyfwGif&Sdaom olYtrBuD;qDodkY oGm;a&mufaexkdifzkdYajymonf/ xkdodkYoGm;rS eDeD\ rdbrsm; 

olrwkdYtm; &SmrawGYekdif rnfjzpfaMumif;ajymjyD;ac:aqmif vmcJhygonf/ w&kwfjynfe,fpyfodkYa&mufaomtcg 

yifyef;aomaMumifh tem;,lrnf[kajymjyD;wnf;cdkcef;wpfckodkY ac:oGm;avonf/ 

xkdYaemuf tarmajyaomuf&ef udkudkarmifay;aom tcsKd&nfudkaomufNyD; tdyfaysmfoGm;avawmhonf/ 

olr ekd;vmaomtcg olr\ab;wGif udkudkarmifudkrawGY&awmhyJ olrwpfcgrSrjrifzl;aom vlBuD;wpfOD;udk 

awGYavonf/ olr ar;aomtcg udkudkarmifxHrS olrtm;w&kwfaiG ,Grf (10000) jzifh 0,f,lcJhNyD;jzpfaMumif; 

,cktcsdefrSpNyD; ol\ZeD;jzpfoGm;aMumif; ajymavonf/ eDeDrSmbmrS rwwfekdifawmhonfhtwGuf w&kwfZeD; 

jzpfoGm;cJh&avonf/ xkdw&kwfrdom;pk0ifrsm;u tvkdrusygu &dkufeSufjcif;? xrif;rauR;jcif;rsm; jyKvkyfjyD; 

aeYwkdif;yifyifyef;yef; tvkyfrsm;udk vkyfudkifae&awmhonf/ tdrfodkYjyefoGm;csifaomfvnf; rjyefwwfonfh 

twGuf &kef;uefae&ygawmhonf/

သတိျပဳေနထုိင္မည္ဟု သင္စိတ္ကူးမိသည္ကို 

ဆုိသည္ကို Flip Chart တြင္ ခ်ေရးပါ။

Ü  အခ်ိန္ရွိပါကအဖြဲ႔ၾကီးအတြင္း Flip Chart ၌ ေရး 

သားထားေသာအခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ေစပါ။ 

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း
အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ိုင္းအတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ဘ၀တြက္တာ 

ကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္

စပ္မႈရွိသည္ကိုေဆြးေႏြးၿပီးအဆုံးသတ္ပါ။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းမ်ား



26

jzpf&yfrSef (2)

EG,fEG,fonf touf (11)eSpfom&Sdao;jyD; olaexkdif&m&yfuGuf&Sdtpdk;&tv,fwef;ausmif;wGif ynm 

oifMum;aeoljzpfonf/ tdrfrSausmif;odkY rdepf (20)cefY vrf;avQmufoGm;&onf/ xkd&yfuGufwGif rdom;pkESifh 

twlaexkdifonf/ zcifrSmaeYpm;tvkyform;wpfOD;jzpfonf/ 

olrwGif ajcmufeSpft&G,f nDrav;wpfa,muf&Sdonf/ olronf uav;yDyD tvGeftaqmhrufonf/ 

ausmif;odkY oGm;&mvrf;wGifoli,fcsif;rsm;ESifhtwl MudK;ckefjcif;? xkyfpnf;wkd;jcif;rsm; upm;avh&Sdonf/ 

wpfaeY ausmif;odkYoGm;pOf vrf;wGifOD;av;t&G,fvlMuD;wpfa,mufESifhawGYjyD; cifrifchJonf/ aeYpOf 

xkdvlMuD;onf olrpm;csifaomrkefYrsm; 0,fauR;cJhonf/ þodkYjzifh wpfywfceYftMumwGif olr\oli,fcsif; 

wpfa,mufrSwpfqihf xkdOD;av;xHrSpmwpf apmifvufcH&&SdcJhonf/ pmxJwGif olrtwGuft&kyfrsm;? 

pm;p&mrsm; 0,fxm;aMumif;? vmydkY&efrtm;ojzifh vm,lapvkdaMumif;a&;xm;onf/ pmxJwGifygonfh 

ae&modkY olra&mufoGm;aomtcg xkdOD;av;MuD;xHrS azsmf&nf wpfcGufwkdufonf/ 

olronf xkdazsmf&nfaomuftjyD;tdyfaysmfoGm;cJhonf/ xkdYaemuf OD;av;MuD;onf olrtm;ac:aqmifoGm;av 

onf/ EG,fEG,faysmufoGm;onfhtcsdefrSpjyD;olr\rdcifonf olrtm;ae&ma'otpHkvdkufvH&SmazGaomfvnf; 

rawGYaomaMumifh tdyf&mxJwGifvJoGm;awmhonf/ olr\zcifjzpfolrSmvnf;tdrftvkyfrsm;udkvkyf&jcif; 

0ifaiG& tvkyfrsm;vnf;vkyf&jcif;wkdYaMumifh ajcmufESpft&G,fnDrav;rSm ausmif;xGufjyD; rdcifudk jyKpk 

&avawmhonf/ rdom;pkrsm;onf EG,fEG,ftm;enf;rsKd;pHkjzifh&SmazGaomfvnf; rnfonfhowif;rS r&&Sdaom 

aMumifh rdcifjzpfol\ usef;rma&;rSmydkrkdqkd;&Gm;vmavawmhonf/ 



27



28

ကစားနည္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

၁။ ကေလးဘ၀တုန္းက ကစားခဲ့ၾကသည့္ ေရႊစြန္ညိဳ

ကစားနည္းအတုိင္းရထားပံုတန္းစီလိုက္ပါ။

၂။ ထုိ႔ေနာက္ ေရႊစြန္ညိဳတစ္ေယာက္၊ မေထြးတစ္ 

ေယာက္နွင့္ ဦးေဆာင္ကာကြယ္မည့္သူ တစ္ 

ေယာက္ကိုေရြးလုိက္ပါ။

၃။ အားလံုးအဆင္သင့့္ျဖစ္ပါက (၃)မိနစ္ခန္႔ ကစား 

ၾကမည္ျဖစ္သည္။

၄။ (၃)မိနစ္ခန္႔ ကစားၿပီးေသာအခါ ေရႊစြန္ညိဳ 

လုပ္ခ်င္ေသာသူ နွစ္ေယာက္ကိုဖိတ္ေခၚ လုိက္ 

ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေရႊစြန္ညိဳသံုးေယာက္အား 

မေထြးကို မည္သို႔ဖမ္းမည္ဆုိသည္ကို တုိင္ပင္ 

ေစပါ။

၅။ ၿပီးပါက ေရႊစြန္ညိဳသံုးေယာက္ျဖင့္ မေထြးကို 

ဖမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ မေထြးနွင့္ ကာကြယ္ေပး 

မည့္ ေခါင္းေဆာင္ကိုလည္း လူေျပာင္းနုိင္သည္။

၆။ အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ပါက ေနာက္ထပ္ (၃)

မိနစ္ ထပ္မံကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းရန္ -

Ü  ကစားနည္းေတာက္ေလွ်ာက္၌ မည္သည့္အရာ 

မ်ား ျဖစ္ခဲ့သနည္း။

Ü  မည္သို႔ခံစားရပါသနည္း။

Ü  မေထြးအဖမ္းမခံရေအာင္ အဖြဲ႔သားမ်ားအေနျဖင့္ 

မည္သို႔ကာကြယ္ခဲ့ပါသနည္း။

Ü  ေရႊစြန္ညိဳမ်ားအေနျဖင့္ မေထြးအားဖမ္းနုိင္ခဲ့ပါ

ကမည္သုိ႔ဖမ္းနုိင္ခဲ့သနည္း။

လႈပ္ရွားမႈ  

၁

လႈပ္ရွားမႈ  

၂

ေရႊစြန္ညိဳကစားနည္း

အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္းမ်ား 
ေျပာျပျခင္း

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တက္ေရာက္ 

လာသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ သိရွိနားလည္ၿပီးပါ၀င္ 

လုပ္ေဆာင္ တတ္လာေစရန္ျဖစ္သည္။

ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္တတ္ေစၿပီး ကာကြယ္ 

ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို တက္ေရာက္သူအားလံုး 

သိရွိရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Ü  မဖမ္းနုိင္ပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ မဖမ္းနုိင္ခဲ့ 

သနည္း။

ကစားနည္းနွင့္ လက္ေတြ႕ကိုဆက္စပ္ေပးသည့္ ေမး 

ခြန္းမ်ားေမးျခင္း

Ü  လက္ေတြ႔ဘ၀၌ မည္သူတုိ႔သည္ ေရႊစြန္ညိဳနွင့္ 

တူေသာသူမ်ား ျဖစ္နုိင္သနည္း။

Ü  လက္ေတြ႔၌ မည္သူမ်ားအား ပိုဖမ္းေလ့ရွိသည္ 

ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။

Ü  လူကုန္ကူးမႈနွင့္ဆက္စပ္ၿပီး လူမ်ားတြင္ မည္ 

သည့္ အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔နုိင္ပါသနည္း။

Ü  ပံ့ပိုးသူမွ ပံုျပင္ေျပာျပရန္။ (ပူးတြဲေပးထားသည့္ 

ပံုျပင္ထဲမွ အသင့္ေတာ္ဆံုးကိုေရြးခ်ယ္ပါ။)

Ü  ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားအဖြဲ႔(၃)ဖြဲ႔ခြဲ 

ေစၿပီး ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ား 

ကို အဖြဲ႔အတြင္းေဆြးေႏြးေစပါ။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား 

ကို Flip Chart တြင္ေရးေစပါ။   (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)

Ü  ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခံရေသာ သူတစ္ဦးအေပၚ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား။

 ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

 လတ္တေလာအက်ဳိးဆက္မ်ား

 ေရရွည္အက်ဳိးဆက္မ်ား

Ü  အားလံုးေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ အဖြဲ႔ငယ္အတြင္း 

ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ားအားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ 

အဖြဲ႔ၾကီးအတြင္း ျပန္လည္တင္ျပေစပါ။
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လႈပ္ရွားမႈ  

၃
အုပ္စုခြဲ၍ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးျခင္း

Ü  အျခားတစ္ဖြဲ႔၏တင္ျပခ်က္အေပၚ အခ်င္းခ်င္း 

ေမးခြန္းမ်ားေမးနုိင္ပါသည္။

Ü  ကူညီပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား အဖြဲ႔ 

(၄)ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ (၅)ဖြဲ႔ ခြဲပါ။

Ü  ေဆြးေႏြးရမည့္ေမးခြန္းမ်ားအား တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကုိ 

ေပးပါ။

Ü  ေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

ေရးခ်နုိင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီသူမွ Flip Chart နွင့္ 

မာကာမ်ားကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကိုေပးပါ။

Ü  ေမးခြန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို 

ျပန္လည္တင္ျပနုိင္ေစရန္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအတြက္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးထားေစပါ။

Ü  တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ျပ 

ေစပါ

Ü  အဖြဲ႔အားလံုးတင္ျပၿပီးေသာအခါ ပံ့ပိုးကူညီသူမွ 

အနွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး ျပန္လည္ေျပာျပရန္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ အလုပ္သမားဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အလုပ္ 

ရွင္ဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။

၂။ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္စတင္ လုပ္လို႔ 

ရနုိင္သည့္ အသက္အရြယ္မွာအဘယ္နည္း။

၃။  လူမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာအလုပ္အကိုင္မ်ားကို

လုပ္ၾကပါသနည္း။

၄။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ 

သည့္အေပၚတြင္ မည္သို႔ေသာခံစားခြင့္မ်ား 

ရရွိႏိုင္သည္ကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ 

သည့္အေပၚတြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိရန္အတြက္ 

မည္သည့္ အာမခံခ်က္၊ အေထာက္အထားမ်ားရွိ

သည္ဟုသိရွိပါသနည္း။

Ü  အားလံုးၿပီးသြားပါက ပံ့ပုိးသူမွ ျပန္အနွစ္ခ်ဳပ္ေျပာ 

ျပေပးရန္။

ပံံ့ပိုးကူညီသူမွ ျပန္လည္ရွင္းျပျခင္း

tvkyform;tzGJUtpnf; Oya' (2011)

tvkyform;qkdonfrSm/ aeYpm;tvkyform;? ,m,Dtvkyform;? pdkufysKd;a&;tvkyform;? tdrftultvkyf 

orm;? tpdk;&0efxrf;? tvkyfoifwkdY tygt0if pD;yGm;a&;vkyfief;wpfckwGifjzpfap? toufarG;0rf;ausmif; 

twGufjzpfaprdrd\vkyftm;tay:tm;udk;tm;xm;jyKvkyfudkifaeoludkqkdonf/ ,if;pum;&yfüwyfrawmfom;? 

jrefrmekdifiH&JwyfzGJY0if odkYr[kwf wyfrawmf\ uGyfuJrIatmuf&Sd vufeufudkiftzGJYtpnf;wkdYryg0ifyg/

tvkyf&SifqkdonfrSm/  vkyfief;wpfckckwGif tvkyftudkifqkdif&m oabmwlnDcsuft& eSpfOD;eSpfzufoabm   

wlnDaom tcaMu;aiGjzifhtvkyform;wpfOD;udkjzpfap? trsm;udkjzpfap iSm;&rf;vkyfudkifíwkduf&dkufaomfvnf; 

aumif;? oG,f0dkufíaomfvnf;aumif; pDrHuGyfuJtkyffcsKyfjyD; tvkyform;udkvkyfcay;&ef wm0ef&Sdoludk 

qkdvdkonf/ ,if;pum;&yfrsm;wGif tvkyf&Sif\ w&m;0ifpDrHcefYcGJrIqkdif&mudk,fpm;vS,fvnf;tusKH;0ifonf/

vkyfief;odkYr[kwf vkyfaqmifrI qkdonfrSm/ jynfaxmifpkor®wjrefrmekdifiHawmftwGif;&SdekdifiHykdif odkYr[kwf 

yk*¾vdupuf&Hktvkyf&HktvkyfXmersm;eSihf ,if;wkdY\ xkwfvkyfrIvkyfief;? aqmufvkyfrIvkyfief;? jyKjyifajymif;vJrI 
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vkyfief;? pufrIvufrIvkyfief;? o,f,lydkYaqmifrIvkyfief;? 0efaqmifrIvkyfief; odkYr[kwf tjcm;toufarG;0rf; 

ausmif; tvkyfwpfckckudkqkdonf/ ,if;pum;&yfwGif tpkd;&XmeeSifh tpkd;&tzGJYtpnf;rsm;vnf; yg0ifonf/

0efaqmifrIvkyfief;/ qkd&mwGif trsm;jynfolqkdif&m 0efaqmifrIvkyfief;eSifh trsm;jynfoleSihfoufqkdifjcif; 

r&Sdonfh0efaqmifrIvkyfief;rsm;yg0ifonf/

trsm;jynfolqkdif&m0efaqmifrIvkyfief; qkdonfrSmatmufazmfjyygvkyfief;rsm;udkqkdvdkonf/

(1) o,f,lydkYaqmifa&;vkyfief;

(2) qdyfurf;vkyfief;eSifh qdyfurf;ukefwifukefcsvkyfief;

(3) pmwkduf? wJvufpf odkYr[kwf zuf(pf)vkyfief;

(4) owif;tcsuftvufeSifh qufoG,fa&;enf;ynmqkdif&mvkyfief;

(5) trsm;jynfolwkdYtwGuf a&eHodkYr[kwf a&eHxGufypönf;jzefYjzL;onfhvkyfief;

(6) tnpftaMu;odrf;qnf;a&;odkYr[kwf usef;rmoefY&Sif;a&;vkyfief;

(7) trsm;jynfolwkdYtm; vQyfppf"gwftm;odkYr[kwf avmifpmpGrf;tif xkwfvkyfydkYvTwfjzefYjzL;onfhvkyfief;

(8) trsm;jynfolqkdif&m aiGaMu;0efaqmifrIvkyfief;

(9) jynfaxmifpktpkd;&u trsm;jynfolqkdif&m0efaqmifrIvkyfief;[k tcgtm;avsmfpGmowfrSwfonfhvkyfief;

1951 qkdifrsm;eSifh tvkyfXmersm;Oya'

touf (13)eSpfrjynfhaomolonf vHk;0ckdif;apcHydkifcGifhr&Sdaomoljzpfonf/ (yk'fr - 8 (1))

tvkyfcsdef yk'fr 7(2) yk'fr 7(6)

qdkif?ukefoG,ftvkyfXme - tvkyfvkyfcsdef+tem;,lcsdef= 11em&Dxufrydk&/

trsm;aysmf&Tifa&;tvkyfXme- tvkyfvkyfcsdef+tem;,lcsdef= 14em&Dxufrydk&/

wpf&uf (8)em&D? wpfywf (48)em&DxufykdjyD;awmh rvkyfap&? vkyfcGifhrjyK/

wpfywfudktenf;qHk; (1)&uf vkyfcvpmjynfheJY ydwf&ufcGifhjyK&rnf/ (yk'fr 6(1))

wpfeSpfudktcsdefydkem&D (60)omcGifhjyK&rnf/ (yk'fr 7(2))

tcsdefydkaMu;udktcsdefykdvpm (2) ay;&rn/f (yk'fr - 10)

- &dk;&kd;qkdif zGihfcsdef eHeuf (5)em&D rS ydwfcsdef n (9)em&Dtxd

- pm;aomufqkdif zGihfcsdef eHeuf (5)em&D rS  ydwfcsdef eHeuf (1)em&Dtxd

- ukefoG,ftvkyfXmezGifhcsdef eHeuf (5)em&D rS ydwfcsdef n (9)em&Dtxd

- trsm;aysmf&Tifa&;tvkyfXmezGifhcsdef eHeuf (9)em&DrS ydwfcsdef eHeuf 1 em&Dtxd

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း
၁။ ေရႊစြန္ညိုကစားျခင္းမွ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ဆက္စပ္ 

ၿပီးမည္သည့္သင္ခန္းစာကို သင္ယူရရွိလုိက္ပါ 

သနည္း။

၂။ မိမိတုိ႔ ေဆြးေႏြးလုိက္ေသာပံုျပင္ေျပာျခင္းမွ လူ 

ကုန္ကူးမႈနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး မည္သည့္သင္ခန္းစာ 

ကို သင္ယူရရွိလုိက္ပါသနည္း။

၃။  အုပ္စုခြဲ၍ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ မည္ 

သည္ တုိ႔ကို သိရွိလုိက္ရပါသနည္း။

၄။ မိမိကိုယ္တုိင္ လူကုန္ကူးမခံရေအာင္ မည္သို႔ 

သတိျပဳေနထုိင္မည္ဟု စိတ္ကူးမိသနည္း ဆုိ 

သည္ကို Flip Chart တြင္ခ်ေရးေစပါ။ အခ်ိန္ရွိ 

ပါက အဖြဲ႔ၾကီးအတြင္းျပန္လည္ေျပာျပေစပါ။ 

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း

Ü  အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား 

စက္၀ိုင္းအတြင္းျပန္လည္စုေ၀းပါ။

Ü  မည္သည့္ဘ၀တြက္တာကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို 

ေဆြးေႏြးၿပီး အဆံုးသတ္ပါ။
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jzpf&yfrSef (1)

at;at;onf touf (13)eSpf&Sdaom (8)wef;wufaeonfh q,fausmfoufrdef;uav; jzpfonf/ olrukd 

Munfh&onfrSm jzLzwfjzLa&mfESifh tvGeftm;enf;aeonfh yHkpHjzpfaeygonf/ olrwGif armifav;eSpfa,muf 

&Sdonf/ rdbrsm;rSmtvGefqif;&Jaomfvnf; olrudk&Gm&Sdtv,fwef;ausmif;wGif ynmoifMum;aponf/ 

olronf ausmif;wufaeaomfvnf; tvkyf&SmjyD; olr\rdom;pk0ifaiGwkd;a&;udk ulnDay;vkdaomqE´&Sdaeyg 

onf/

wpfaeYwGif olr\&GmodkY&efukefrS a':at;wifqkdaomtrsKd;orD;wpfOD;a&mufvmonf/ a':at;wifrSmtouf 

(50) cefY&Sdonfh olrtarbufrS aqGrsKd;awmfpyfoljzpfonf/ &GmodkYrMumcPvmvnfwwfjyD;&GmOD;ausmif;wGif 

tvSLtwef;vkyfjyD;&efukefodkYjyefoGm;vQif &GmrS trsKd;orD;i,fwpfcsKdUudkac:oGm;avh&SdjyD; tvkyftudkif &Smay; 

onf[kajymMuygonf/

xkdYaMumifh at;at;onfvnf; a':at;wifteD;odkYcsOf;uyfjyD; tvkyftaMumif;pHkprf;&m &efukefwGiftdrfazmf 

vkyfygu aep&dwf? pm;p&dwftjyD;wpfvvQif (100000) wpfodef;usyfcefY &ekdfifonf[kajymvmygonf/ 

tvkyftqifoifh&SdaeonfhtwGuf wpfcgwnf;vkdufvmekdifaMumif;ajymygonf/ xkdYaMumifh rdcifESifhwkdifyif&m 

rdom;pkpm;0wfaea&;aMumifh vkdufoGm;&efrdcifrScGifhjyKcJhonf/ a':at;wifrSrdciftm; (100000)wpfodef; 

usyf xkwfay;cJhavonf/ &efukefodkYa&mufaomtcg a':at;wifu olrtm;tvkyfae&modkYydkYay;rnf[kajymjyD; 

tdrfwpftdrfodkYydkYcJhygonf/ olrtaejzifh yHkrSeftdrfazmftvkyfudkom vkyf&rnf[kxifcJhaomfvnf; tdrf&SifrS 

olrtm;reuf (4)em&DrS n (11) em&Dtxd aeYpOf&ufquf tdrftvkyfrsm;udkrw&m;ckdif;aponfhtjyif 

pdwfrauseyfygu &dkufjcif;? xrif;udk r0a&pmom auR;arG;jcif;rsm; jyKvkyfcJhygonf/ xkdYaMumifh olronf 

ydkif&Siftm; tvkyfqufrvkyfekdifawmhaMumif;ajym&m a':at;wifxHrS aiGusyfoHk;odef;jzifh 0,f,lvkdufjyD; 

jzpfonfhtwGuf tvkyfqufvkyfay;&rnfjzpfaMumif; ajymcJhygonf/

jzpf&yfrSef (2)

raxG;onf touf (16)eSpf &Sdonfhrdef;uav;wpfOD;jzpfjyD; rdom;pkeSifhtwlaexkdifygonf/ (8)wef; 

ratmifonfhtwGuf ausmif;qufrwufekdifyJ tdrftvkyfrsm; 0dkif;uljyD; tcsdefukefvGefcJhygonf/ zcifrSm 

vuform;tvkyfudkvkyfjyD; rdcifrSm&yfuGuftwGif;&Sd &Hk;wpf&Hk;wGifoefY&Sif;a&;tvkyfvkyfygonf/ rdom;pk (6)

a,muf&Sdojzifh0ifaiGrSm rdom;pkyHkrSefpm;ekdffif&Hkom&Sdygonf/ raxG;onf olrwkdY&Gmü "gwfyHk&dkufjyD; wpfyHkig;&m 

usyfjzifh a&mif;csaeaomvkyfief;udk tvGefoabmusaeygonf/ olr\tdrfrufrSm 'pf*spfw,fuifr&m 

wpfvHk;0,fjyD; "gwfyHkqkdifzGifh&efjzpfonf/ xkdYaMumifholrtarxH uifr&mwpfvHk;0,f&ef ylqmcJhzl;onf/ 

rdcifu 0,fray;ekdifaMumif; ajymonfhtwGuf om;trdMum;wif;rmrIyifjzpfyGm;cJhzl;onf/ 

wpfaeYwGif olrwkdYaexkdifonfhvrf;&Sd trsKd;orD;wpfa,mufu rEÅav;auwDADqkdifü oDcsif;qkdygu 0ifaiG 

aumif;aMumif;? olrtvkyfvkyfcsifygu ydkYay;ekdifaMumif;ajymjyavonf/ xkdYaMumifh olreSifholr\tpfr 

0rf;uGJonf rdbrsm;udktodray;yJ rEÅav;okdYvdkufoGm;cJhonf/ rEÅav;odkYreuf (3)em&DcefYwGif a&mufoGm;jyD; 

tdrfwpftdrfodkYac:oGm;um reufrdk;vif;onftxd tdyfckdif;cJhygonf/ reufrkd;vif;aomtcg olrwkdYtm; 

ac:vmaomtrsKd;orD;udk rawGY&awmhay/ odkYaomf tdrf&SiftrsKd;orD;MuD;rS olrwkdYtm; jynfhwefqmtvkyfudk 

vkyfudkif&rnfjzpfaMumif;ajym qkdcJhygonf/olrwkdY jiif;qefaomfvnf;vrf;p&dwfeSifh tjcm;pm;aomufp&dwf 

rsm;udkxkdtrsKd;orD;rS tukeftuscHjyD; ac:vmjcif;jzpfonfhtjyif olrwkdYtm;ydkYaqmifay;onfh trsKd;orD; 

onfvnf; ydkYaqmifc aiGwpfodef;xkwf,loGm;jyD;jzpfonfhtwGuf jiif;qkdír&awmhaMumif;ajymcJhavonf/

ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္းမ်ား (အမည္မ်ားကို လႊဲထားပါသည္။)
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jzpf&yfrSef (3)

Ekekonf touf (11)ESpf&SdjyD; 5 wef;udk tjcm;&GmwGif&Sdaom tpdk;&tv,fwef;ausmif;wGif ynmoifMum; 

aeol jzpfonf/ olrwGif armifESrav;a,muf&Sdonf/ zcifrSm v,fol&if;iSm;tjzpf tvkyfvkyfjyD; rdcifrSm 

tdrftvkyfudkomvkyfonfhtwGuf pm;0wfaea&;tcuftcJ&Sdonf/ rdbrsm;rSvnf; olrudkausmif;qufxm;&ef 

tcuftcJ&Sdonfudk olrodaeonf/

wpfaeYwGiftjcm;&Gmwpf&GmrS trsdK;orD;wpfOD;u olrrdbxHodkYa&mufvmNyD; 4if;wdkY\orD; NrdKUwGiftvkyf 

oGm;vkyfygu vkyftm;c wpfvvsSif 50000 usyf&rnf[kajym&m tcuftcJjzpfaeaom rdbuvnf; 

oabmusoGm;onf/ aemufwpfywfwGif xdktrsdK;orD;NrdKUay:oGm;onfhaemufodkY EkEkygoGm;awmhonf/ 

olronf um;udktcsdefMumjrifhpGmpD;&onfhtwGuf tdyfaysmfoGm;onf/ olrekd;vmaomtcg olrwcgrS 

ra&mufzl;aom jrdKUodkYa&mufaeNyD; xdktrsdK;orD;u olrudk tdrfwpftdrfodkY ac:oGm;onf/ xdktdrfwGif 

tvkyfvkyf&rnf[kajymNyD; olrudkxm;cJhvdkufonf/ olrtdrfrjyefwwfawmhay/ xdkaeYrSpNyD; olronf aeYpOf 

jrdKUwGif;okdYoGm;jyD; ydkufqHvkdufawmif;&onf/ owfrSwfxm;onfh aiGyrmPr&ygu olr tdrfrjyef&Jay/ 

t&dkufcH&onf? tESdyfpufcH&onf/ olronf tdrfudktvGefowd&aomfvnf; rjyefwwfawmhay/ 
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၁ ရပ္ကြက္အတြင္း ေလွ်ာက္လည္ျခင္း 

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းရွိ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး 

အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထုိအထဲတြင္ အားလံုးနီးပါးပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ တစ္ေနရာမွ 

တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားလာရာတြင္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကိုသိရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

လမ္္းညႊန္ခ်က္

Ü  တက္ေရာက္သူမ်ားအား အဖြဲ႔ (၃)ဖြဲ႔ခြဲလုိက္ပါ။

  အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ တိတ္ဆိတ္စြာ တိုင္ပင္ေဆြး 

ေႏြးႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ေနေစၿပီး ကူညီ 

ပံ့ပိုးသူမွ အဖြဲ႔သားမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္ လမ္းညြႊန္ 

ခ်က္မ်ားကို ယင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းဆီသို႔ အနီး 

ကပ္သြားၿပီး တုိးညင္းစြာေျပာျပရန္။

  ပထမအဖြဲ႔ - ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔

 ရပ္သူရြာသားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊ ေစာင့္ 

ေရွာက္ရန္၊ လုံျခံဳမႈရရွိရန္။

  ဒုတိယအဖြဲ႔ - ရပ္ရြာအတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ 

ေနသူမ်ား၊ အလုပ္လုိခ်င္သူမ်ားအဖြဲ႔

 ၀င္ေငြရမည့္အလုပ္တစ္ခုခုကုိ မရမက လိုက္ရွာ 

ေနရန္

  တတိယအဖြဲ႔ - ပြဲစားအဖြဲ႔

 ရပ္ရြာထဲတြင္ရွိေသာ အလုပ္လိုခ်င္ေသာသူ 

မ်ားကုိ စည္းရံုးရန္၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား ျဖား 

ေယာင္းေသြးေဆာင္ရန္

  ထုိသုိ႔အဖြဲ႔တိုင္းအားလမ္းညႊန္မႈေပးၿပီးေသာအခါ 

(၁၀)မိနစ္ခန္႔ ရြာအတြင္းလွည့္လည္ၿပီး မိိမိတုိ႔၏ 

တာ၀န္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာ 

ေပးပါ။ ဤအခန္းတစ္ခုလံုးသည္ မိမိတုိ႔ သြား 

လာရမည့္ ရြာျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလုိက္ပါ။

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

(၁၀) မိနစ္ျပည့္ေသာအခါ စက္၀ုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ 

စုေ၀းေစၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို 

ျပဳလုပ္ပါ။ 

Ü  မည္ကဲ့သုိ႔ေသာလူအမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါ 

သနည္း။

Ü  ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ရပ္သူရြာ 

သားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသလား။

Ü  ပြဲစားမ်ားမွ လူဘယ္နွစ္ဦးခန္႔ကုိ စုေဆာင္းနုိင္ခဲ့ပါ 

သနည္း။ မည္သုိ႔စုေဆာင္းစည္းရံုးခဲ့ပါသနည္း။

Ü  အလုပ္လိုခ်င္ေသာသူမ်ားမွ မည္သည့္ ေတာင္း 

ဆုိမႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသနည္း။

Ü  အလုပ္လိုခ်င္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အသက္ 

အာမခံခ်က္နွင့္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ အလုပ္ ရရွိ 

နုိင္ရန္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံဖုိ႔ 

လုိအပ္မည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။ ထုိအခ်က္ 

မ်ားအား ေတာင္းခံရန္ အေရးႀကီးပါသလား။ 

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ 
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၂ ျပည္တြင္းျပည္ပသို႔ ေလွ်ာက္လည္ျခင္း

Ü  တက္ေရာက္သူမ်ားအား စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္ 

တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။

Ü  အကယ္၍ ခရီးတစ္ခုကို သြားခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ 

ျပည္တြင္းမွာပဲသြားခ်င္သလား၊ ျပည္ပတစ္ 

ေနရာကိုသြားခ်င္သလား စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ 

လုိက္ပါ ဟုေျပာလုိက္ပါ။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ျပည္တြင္း၌သာ သြားလာခ်င္သူမ်ား 

အားတစ္ဖြဲ႔၊ ျပည္ပသို႔ သြားလာခ်င္သူမ်ားအား

တစ္ဖြဲ႔ခြဲလုိက္ၿပီး ေရးသားရန္စာရြက္နွင့္ မာကာ 

တုိ႔ကိုေပးပါ။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အဖြဲ႔ 

လုိက္ေဆြးေႏြးေစပါ။ 

ျပည္တြင္း

ျပည္တြင္း၌ အလုပ္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ ပညာသင္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ အလည္အပတ္ျဖစ္ေစ သြားလာရာတြင္ စိတ္ခ် 

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အဓိကသယ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာ၀တၳဳ  (၅) မ်ိဳးကို အဖြဲ႔အတြင္း စဥ္းစားၿပီးေရးေစပါ။

ျပည္ပ

ျပည္ပသို႔ အလုပ္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ ပညာသင္ကိစၥျဖစ္ေစ၊ အလည္အပတ္ျဖစ္ေစ သြားလာရာတြင္ စိတ္ခ် 

လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ အဓိကသယ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာ၀တၳဳ  (၅) မ်ိဳးကို အဖြဲ႔အတြင္း စဥ္းစားၿပီးေရးေစပါ။

 

နွစ္ဖြဲ႔စလံုးအဖြဲ႔အတြင္းေဆြးေႏြးမႈၿပီးသြားပါကကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖင့္ အဖြဲ႔ၾကီးအတြင္း ျပန္လည္တင္ျပ 

ေစပါ။ ထုိသို႔တင္ျပရာတြင္ တက္ေရာက္သူအခ်င္းခ်င္းေမးခြန္းမ်ားအျပန္အလွန္ေမးနုိင္သည္။

အားလံုးၿပီးသြားေသာအခါ ကူညီပံ့ပိုးသူမွ လံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းပိုစတာျဖင့္ ရွင္းျပပါ။

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

ျပည္တြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ေသာ္လည္း 

ေကာင္းသြားလာရာတြင္ မိမိဘ၀လံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈ ရွိနုိင္ 

ေစရန္ မိမိကိုယ္တုိင္ သတိထားျပဳလုပ္မည္ဟု ေတြးမိ 

သည့္ သင္ခန္းစာမွ သင္ယူမႈကို Flip Chart တြင္ 

ေရးေစပါ။ ေရးၿပီးပါကအဖြဲ႔အတြင္း ျပန္လည္ေ၀မွ်ေစပါ။

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း 

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ိုင္းအတြင္းျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ ဘ၀တြက္တာ 

ကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္ 

စပ္မႈရွိသည္ ကိုေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။
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Ü  ပံ့ပိုးသူမွလူကုနကူ္းခံရမႈ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း 

မ်ား ေရးသားထားေသာစာရြက္ကို ျပင္ဆင္ထား 

ရန္။

Ü  တက္ေရာက္သူမ်ားအားအဖြဲ႔ (၄)ဖြဲ႔ ခြဲလုိက္ပါ။

ပထမအဖြဲ႔ - အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု

သင္သည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ (၆)လၾကာ လုပ္ကိုင္ 

ခဲ့ၿပီးလစာမရပါ။ သင္၏ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္နွင့္ 

ပြဲစားခမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္သည္ဟုယူဆရပါသည္။ 

စက္ရံုမွာ သံုးထပ္အေဆာက္အဦျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ 

ထူထပ္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္။ ေသာ့ပိတ္ၿပီး အျပင္ 

ထြက္ခြင့္မရွိပါ။

ဒုတိယအဖြဲ႔ - ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ေသာကေလး

သင္သည္အသက္(၆)နွစ္အရြယ္ ကေလးျဖစ္သည္။ 

မိဘမ်ားက သင့္ကို သင့္ဖခင္၏ အစ္ကို၀မ္းကြဲနွင့္ 

အတူ အျခားနုိင္ငံရွိ ျမိဳ႕ၾကီးတစ္ျမိဳ႕၏ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ 

ေတာင္းစားရန္ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ၄င္းေနရာသည္ 

ေနအိမ္မွလမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ (၄-၅) နာရီ သြားရ 

သည္။ သင့္ဖခင္၏ အစ္ကို၀မ္းကြဲသည္ သင့္အား 

အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သင့္ပိုက္ဆံအားလံုးကို သိမ္း 

ယူသည္။ တစ္ရက္ (၁၅၀၀၀) က်ပ္ မရပါကလည္း 

သင့္ကို အစာမေကြ်းပဲရုိက္ႏွက္သည္။

တတိယအဖြဲ႔ - အိမ္ေစကြ်န္အျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း

သင္သည္ ခ်မ္းသာေသာျပည္ပနုိင္ငံတစ္ခုရွိ သူေဌး 

တစ္ဦး၏အိမ္တြင္ အေစခံအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ 

မနက္ (၅)နာရီမွ ညသန္းေခါင္အထိတစ္ပတ္ (၇) ရက္ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၁ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေပၚ စာနာေပးျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတြင္ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို နည္းလမ္း 

မ်ဳိးစံု ျဖင့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေပၚ စာနာ 

နားလည္ ကူညီေဖးမတတ္ေစရန္ျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ရၿပီး အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို စားေသာက္ 

ရသည္။ သင့္အားအိမ္မွာအၿမဲရွိေသာ အဖြားနွင့္ 

သားတစ္ေယာက္မွ အျမဲေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ 

သင့္အားဗီဒိုတစ္လံုးစာေနရာတြင္ အိပ္ေစသည္။ ဖန္ 

ခြက္တစ္လံုးအား က်ကြဲေစခဲ့ေသာ္ အဖြားက သင့္လက္ 

ကို မီးပူျဖင့္ကပ္ျခင္း၊ ပံုမွန္အရိုက္ခံရျခင္းနွင့္ အိမ္ 

အျပင္သို႔လည္း တစ္ေယာက္တည္း လံုး၀ထြက္ခြင့္ 

မရွိပါ။ 

စတုတၳအဖြဲ႔ - ျပည့္တန္ဆာ

သင္သည္ျပည္ပနုိင္ငံတစ္ခုရွိ ခရိုင္ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုမွ 

ျပည့္တန္ဆာအခန္းတစ္ခုတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီးထြက္ခြာ

ခြင့္မရျဖစ္ေနပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၄)လခန္႔က ပိုင္ရွင္ 

သည္ သင့္ထံမွ ေငြငါးသိန္းက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ က်ပ္) 

အေၾကြးရရန္ရွိသည္ဟု ထပ္မံေျပာလာပါသည္။ သင့္ 

ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ေၾကာင့္ အတုိးတက္ေနျခင္း 

ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထုိသုိ႔အဖြဲ႔မ်ားအားလမ္းညႊန္ခ်က္ေပးၿပီးေအာက္ပါေမး

ခြန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပပါ။

၁။  ဤအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္မည့္နည္းလမ္း

မ်ားကိုစဥ္းစားပါ။

၂။  မိမိသာဤအေျခအေနျဖင့္ၾကံဳေတြ႔ရမည္ဆုိပါက

သင္မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း။

ေဆြးေႏြးၿပီးပါကကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖင့္ အဖြဲ႔အတြင္း 

ျပန္္လည္တင္ျပေစပါ။
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မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႔ရျခင္း မဟုတ္ပဲ 

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းျဖင့္ မိမိသာဒီလုိျဖစ္ခဲ့ေသာ္ဆုိသည့္ 

အေတြးေလးရွိရံုျဖင့္ ဤမွ်ေလာက္ ခံစားခ်က္မ်ား 

ထြက္ေပၚလာျခင္းကို နက္နဲစြာျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ 

မည္ဆုိလွ်င္ အမွန္တကယ္ လူကုန္ကူးခံရေသာ 

သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ခံစားေနရမည္ဆုိသည္ကို 

စာနာေပးနုိ္င္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္ 

တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ထုိသို႔ ဒုကၡ 

ေရာက္ေနသူမ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိမည့္အစား 

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ၊ လူေတာပိုမတုိးနုိင္ေလာက္ေအာင္ 

ေျပာဆုိဆက္ဆံေနမႈမ်ားကိုသာ အေတြ႕မ်ားေနသည္ 

ျဖစ္ရာ ဤေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ တက္ေရာက္သူမ်ား 

အေနျဖင့္ ထုိသူမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာၾကိဳရန္ လုိအပ္ 

ေၾကာင္း သိရွိသြားေစလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပၿပီးပါက ကူညီပ့့ံပိုးသူမွ ျပန္လည္အနွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာျပရန္ . . .

လႈပ္ရွားမႈ  

၂ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာျခင္း

Ü ပံ့ပိုးသူမွ "တစ္" ဟုေအာ္လွ်င္ ဘယ္ဘက္လက္ 

ဖ၀ါးေလး ကိုျဖန္႔ပါ။

Ü  ပံ့ပိုးသူမွ "နွစ္" ဟုေအာ္လွ်င္ ညာဘက္လက္ညိဳး 

ကိုေထာင္ရမည္။

Ü  ပံ့ပိုးသူမွ "သုံး" ဟုေအာ္လွ်င္ မိမိ၏ ေထာင္ထား 

ေသာညာဘက္လက္ညိဳးသည္ သူငယ္ခ်င္း ျဖန္႔ 

ထားေသာ ဘယ္ဘက္လက္၀ါးကိုထိရမည္။

Ü  ပံ့ပုိးသူမွ "ေလး" ဟုေအာ္လွ်င္ ျဖန္႔ထားေသာ 

လက္၀ါးျဖင့္ ထုိလက္ညိဳးကိုရေအာင္ ဖမ္းရမည္ 

ျဖစ္ၿပီး မိမိလက္ညိဳးအား အဖမ္းမခံရေအာင္ 

ၾကိဳးစားၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း တစ္ျခားသူ၏ 

လက္ညိဳးကို ဖမ္းမိေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ 

သည္။ လက္ညိဳးအဖမ္းခံရပါက ကစား၀ုိင္းမွ 

ထြက္ခြာသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း
ကစားနည္းအေပၚ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းနွင့္ျပန္လည္ 

ေ၀မွ်ျခင္း

ေမးရန္

Ü  ဤကစားနည္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီးသင္ဘယ္အရာ

ကို ၾကိဳက္နွစ္သက္ပါသနည္း။

Ü  အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကစားနည္းကိုကစားသည္

ဟုသင္ထင္ပါသနည္း။

Ü  ဤကစားနည္းမွ မည္သည့္သင္ခန္းစာကိုသင္ရ

ရွိလုိက္ပါသနည္း။

ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္အခ်က္မ်ား

ကစားနည္းတြင္ လက္၀ါးသည္ လူကုန္ကူးမႈကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးလက္ညိဳးသည္ မိမိကိုယ္ကိုကို္ယ္စားျပဳသည္။ 

လူပြဲစားမ်ား သည္လက္၀ါးမ်ားကဲ့သို႔ မိမိတုိ႔အားဖမ္းဆီးရန္ အသင့္အေနအထားရွိေနသည္ကိုသတိရွိနုိင္ေစ 

ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူကုန္ကူးမႈအေျခအေနကို က်ေရာက္နုိင္ေသာသူမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္တတ္ 

ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ရုန္းထြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာအခါတြင္လည္း ဥပေဒ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 

မိမိကိုယ္တုိင္ သတိမမူမိဘဲ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ (ဥပမာ - မိမိသည္ ေရာင္းစားခံလုိက္ 

ရသည္ဆုိပါစို႔။ ထုိအေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရင္း မိမိကုိယ္တုိင္က လူကုန္ကူးသူ ျပန္ျဖစ္ 

သြားတတ္ပါသည္။) ထုိသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဥပေဒကိုေသခ်ာစြာမသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္နုိင္ပါသည္။
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ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ . . .

အျခားသူတစ္ဦး၏ လုပ္အားခရပိုင္ခြင့္ကို ၾကားျဖတ္ 

ယူျခင္း၊ လံုး၀မေပးျခင္း၊ ေၾကြးျမီ ျဖင့္ခ်ည္ေနွာင္ခုိင္း 

ေစျခင္း၊ ကာယကံရွင္၏ သေဘာတူညီမႈမရွိပဲ ခႏၶာ 

ကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

မည္သူမဆုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 

ကုန္ကူးသည္ဟု ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ အနည္းဆံုး 

ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)နွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္ 

တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း 

ခ်မွတ္နုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလးနွင့္ လူငယ္ 

မဟုတ္သူမ်ားကိုကုန္ကူးလွ်င္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ 

(၅)နွစ္မွ (၁၀)နွစ္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္နုိင္ 

ပါသည္။ လူူကုန္ကူးရန္ ကေလးေမြးစားျခင္း၊ လက္ 

ထပ္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းအတု ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ 

ျပဳလုပ္သူကုိ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ (၅)နွစ္မွ (၁၀)

နွစ္အထိခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နုိင္ 

ပါသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၃ ကေလးသူငယ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းနွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိလက္ရွိဥပေဒကိုရွင္းျပျခင္း

ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈအပါအ၀င္ လူကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ျမန္မာနိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ 

ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအား ကူးသန္းေရာင္း 
၀ယ္ျခင္းကုိ အထူးသတိျပဳ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိဥပေဒထဲတြင္ ကေလးဆိုသည္မွာ 
အသက္ (၁၆)နွစ္ မျပည့္ေသးေသာသူကုိ ဆိုလုိၿပီး လူငယ္ဆိုသည္မွာအသက္ (၁၆)နွစ္ျပည့္ၿပီး (၁၈) 
နွစ္မျပည့္ေသးသူကုိဆိုလုိသည္။ ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ 
(UNCRC) အရ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ (၁၈)နွစ္ေအာက္ လူသားတိုင္းကုိ ဆိုလိုပါသည္။ ထုိဥပေဒတြင္ လူ
ကုန္ကူးမႈဆုိသည္မွာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သည္ အျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ထိုသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ 
ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းျပဳရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ 
ျပဳလုပ္ၿပီးလူမ်ားကုိ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ 
၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ငွားယူျခင္း၊ ခိုလႈံခြင့္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္းကိုဆိုသည္။

သည္ဟု ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ 

(၃)နွစ္ မွ (၇)နွစ္အထိခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ 

လည္းခ်မွတ္နုိင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။       ။ လက္ရွိဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ 

ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း
ေရာင္းစားခံရသူအေပၚ စာနာေပးျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 

သင့္နွလံုးသားထဲတြင္ စြဲက်န္ခဲ့သည့္ ခံစားခ်က္ကို 

ေရးပါ။

ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သည့္ ဥပေဒမွ သင္သိရွိ

နားလည္လုိက္ေသာအခ်က္မ်ားကိုခ်ေရးပါ။

 အားလံုးၿပီးပါက အဖြဲ႔အတြင္းျပန္လည္ေ၀မွ်ေစပါ။

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း
အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ုိင္းအတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ ဘ၀တြက္ 

တာ ကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ 

ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကိုေဆြးေႏြးၿပီး အဆံုးသတ္ပါ။
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Ü  ကူညီပံ့ပိုးသူမွွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို အရင္ 

စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ျပန္လည္ေမးျမန္းရမည္ 

ျဖစ္သည္။

•	 မည္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ရပါ 

သလဲ။

•	 ဘယ္သူေတြကပိုၿပီးေရာင္းစားခံရပါသလဲ။

•	 အဘယ္ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို ဦးတည္ 

အုပ္စုအျဖစ္ ေရာင္းစားေနၾကသနည္း။

Ü ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား အဖြဲ႔ 

(၃)ဖြဲ႔ ခြဲလုိက္ပါ။ (မိသားစု/ မိမိကုိယ္တုိင္၊ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၁
အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း 

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ရာတြင္ လူတုိင္း၊ ဌာနတုိင္း၊ 

အဖက္ဖက္တြင္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သို႔ ယခုတက္ေရာက္သူမ်ားကိုယ္တုိင္ 

လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိကုိယ္တိုင္ကာကြယ္ဖုိ႔လိုအပ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ 

ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ/လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ္၀န္းက်င္) စသည္ 

ျဖင့္ ခြဲရမည္ျဖစ္သည္။

Ü ထုိ႔ေနာက္ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အဖြဲ႔အတြင္း 

ေဆြးေႏြးေစပါ။

Ü  တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ 

ေဆာင္သင့္သနည္း။

Ü  အဘယ့္ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈပေပ်ာက္ေရးကို 

ဤအဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္သနည္း။

Ü  ေဆြးေႏြးၿပီးပါက အဖြဲ႕ၾကီးအတြင္း ကိုယ္စား 

လွယ္ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ျပေစပါ။

ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း

မိသားစု၊ မိမိကိုယ္တုိင္

အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားကို သတိထားေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ အနည္းဆံုး တစ္လ တစ္ၾကိိမ္ 

မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္းၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစကားေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ မိသားစု၀င္တုိင္း 

လူကုန္ကူးမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိထားရန္လုိအပ္သည္။ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ 

လည္း မိမိတစ္ေနရာသို႔သြားမည္၊ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ မိဘလူႀကီးမ်ားအား အသိေပးရန္လုိ 

အပ္သည္။ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ 

သည္။ အထူးအေရးၾကီးသည္မွာ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္းၾကား ပြင့္လင္းမႈရွိရန္လုိအပ္သည္။ 

အစိုးရနွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ျခင္း - အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ လူအမ်ားျမင္နုိင္ေသာ 

ေနရာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုစတာမ်ားေၾကာ္ျငာေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါကသူတုိ႔၏ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား (Psycho Social 

Support) လုိအပ္ပါက အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း၊ အသိ 

ပညာ ဗဟုသုတမ်ားေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားနွင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပေအာင္ ျပန္လည္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 
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လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားဥပေဒအရကူညီေပးျခင္း (အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္) - တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ 

လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုမထိခုိက္ေစရန္၊ 

သက္ဆုိင္ရာတရားရံုးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေသာအခါ သီးသန္႔ရံုးခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးရန္ (အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားနွင့္ကေလးမ်ား)၊ လာဘ္စားမႈမရွိေစရန္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အမႈအားစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း သို႔ 

မဟုတ္ မေသခ်ာေသးပဲ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမလုပ္ေစရန္၊ အမႈရင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား 

အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာေနထုိင္နုိင္သည့္ ေနရာစီစဥ္ေပးရန္လုိအပ္သည္။

လႈပ္ရွားမႈ  

၂ သီးသန္႔လႈပ္ရွားမႈ

Ü  မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ကေလးကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ 

ပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္နုိင္

မည္နည္းဆုိသည့္အခ်က္မ်ားကို မိမိ၏ Flip 

Chart တြင္ ခ်ေရးေစပါ။ (၁၅ - မိနစ္)

Ü  ေရးၿပီးသြားေသာအခါ အဖြဲ႕ႀကီးအတြင္းျပန္လည္ 

ေ၀ငွပါ။

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း
အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ိုင္းအတြင္း ျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ဘ၀တြက္တာ 

ကြ် မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္ 

စပ္မႈ ရွိသည္ကိုေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားလွ်င္နွင့္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆရလွ်င္ 

သတင္းပို႔နုိင္ေသာအဓိကဆက္သြယ္ရမည့္ ကုန္ကူးမႈတားဆီးနွိမ္နင္းေရးအဖဲြ႕  
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္  . . . . . . . . ၀၆၇ ၄၁၂၂၀၁
ျမစ္ၾကီးနား . . . . . . . . . . . ၀၇၄ ၂၂၃၃၆
ဗန္းေမာ္  . . . . . . . . . . . . ၀၇၄ ၅၀၁၉၉
လြယ္ဂ်ယ္ (မူဆယ္မွတဆင့္) ၀၈၂ ၅၂၈၉၀
မူဆယ ္. . . . . . . . . . . . . ၀၈၂ ၅၂၈၉၀
ေလာက္ကိုင္ . .  . . .၀၈၂ ၇၂၀၀၃ / ၇၂၀၃၆
လားရႈိး . . . . ၀၈၁ ၂၃၀၁၇ / ၀၉၅၂၇၅၉၆၂
ေတာင္ၾကီး . .၀၈၁ ၂၀၀၇၆၄ /၀၉၅၂၁၄၉၁၇
က်ဳိင္းတံု . . . ၀၈၄ ၂၁၆၃၇ / ၀၉၅၂၄၂၅၀၄
တာခ်ီလိတ္ . . .  . . .  . . .  . . ၀၈၄ ၅၃၀၂၂
ျမ၀တီ. . .  . . .  . . .  . . .  . . ၀၅၈ ၅၀၂၆၈
ေမာ္လျမိဳင ္. . . . . . . . . . . ၀၅၇ ၂၆၉၈၃

ေကာ့ေသာင္း. .  . . .  . . .  . . ၀၅၉ ၅၁၉၈၁
ၿမိတ္ . . . . . . . . .၀၅၉ ၄၁၀၄၁ / ၄၁၀၀၄
ပုသိမ္ . . .  . .၀၉၈ ၅၄၈၁၈၇/ ၀၉၅၀၁၂၈၁၉
ရန္ကုန္ . .  . . .၀၁ ၂၅၁၄၃၈/ ၀၉၅၁၂၈၈၂၆
ပဲခူး.  . . .  . . .  . . . ၀၅၂ ၂၁၀၃၀/ ၂၁၂၅၉
စစ္ေတြ . .  . . .  . . .  . . .  . . ၀၄၃ ၂၃၆၂၅
ေမာင္ေတာ . . .  . . .  . . .  . . ၀၄၃ ၅၅၀၈၉
ကေလး. .  . . .  . . .  . . .  . . ၀၇၃ ၂၁၁၀၅
မေကြး  . . . . . . . . ၀၆၃ ၂၃၃၇၄/ ၂၅၀၁၆
မိတၳီလာ  . . . . . . .၀၆၄ ၂၄၇၁၄ / ၂၃၀၅၄
မႏၲေလး  . . . . . . . . . . . . . ၀၂ ၇၃၈၃၀
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ေလ့လာခဲ့ေသာသင္ခန္းစာမ်ားအား ျပန္လည္အမွတ္ရ 

ေစမည့္ ကစားနည္းအား ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ကစားရန္ ေမးခြန္းမ်ားအား တစ္ရြက္ 

ခ်င္း ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ တက္ 

ေရာက္သူမ်ားမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို 

မဲနႈိက္ၿပီး ေမးရမည္ျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေအာက္ 

တြင္ ပူးတြဲေပးထားသည္။

ကစားနည္းလမ္းညႊန္ခ်က္

Ü  ကူညီပံ့ပိုးသူမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားအား 

စက္၀ုိင္းပံု၀ိုင္းေစပါ။

Ü  ကူညီပံ့ပိုးသူမွ စက္၀ုိင္းအလယ္တြင္ မတ္တပ္ 

ရပ္ရမည္/ ေနရာယူရမည္ ျဖစ္သည္။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ကူညီပံ့ပိုးသူမွ တက္ေရာက္သူ တစ္ 

ဦးအား နာမည္ေခၚၿပီး လက္ညိဳးထိုးျပရမည္ ျဖစ္ 

သည္။

Ü  ထုိလက္ညိဳးထိုးခံရေသာသူမွာ ခ်က္ခ်င္းထုိင္ခ် 

ရမည္ျဖစ္သည္။

Ü  ထို႔ေနာက္ ထုိထိုင္ခ်လုိက္ေသာသူ၏ ေဘးတစ္ 

ဘက္တစ္ခ်က္ရွိ လူနွစ္ေယာက္သည္ တစ္ 

ေယာက္ နာမည္ကိုတစ္ေယာက္ သူ႔ထက္ငါ 

အျပိဳင္နာမည္ကို ေခၚရမည္ျဖစ္သည္။

Ü  ထုိနွစ္ေယာက္ထဲမွ အရင္ဆံုးနာမည္ ေခၚနုိင္ 

ေသာသူသည္ အနိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီးနာမည္ မေခၚ 

နုိင္ေသာသူအား ျပင္ဆင္ထားေသာ ေမးခြန္း 

စာရြက္ထဲမွ တစ္ရြက္ကိုမဲနိႈက္ၿပီးေမးရမည္ျဖစ္

သည္။

Ü  နာမည္မေခၚနုိင္ေသာသူမွ ေမးလာေသာ ေမး 

ခြန္းမ်ားကို အတတ္နုိင္ဆံုးေျဖရမည္ျဖစ္သည္။

Ü  ထုိ႔ေနာက္ ထုိနာမည္မေခၚနိုင္ေသာသူသည္ 

လႈပ္ရွားမႈ  

၁

လႈပ္ရွားမႈ  

၂

အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျခင္း 

ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာ 
ဆင္ျခင္ျခင္း

ေမးခြန္းကို ေျဖၿပီးေသာအခါ စက္၀ိုင္းအလယ္၌ 

ေနရာယူၿပီး ကူညီပံ့ပိုးသူလုပ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း 

ပါ၀င္သူတစ္ေယာက္ကို လက္ညိဳးထိုးၿပီး နာမည္ 

ေခၚ၊ ေဘးမွနွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္နာမည္ 

တစ္ေယာက္ေခၚၿပီး နုိင္သူမွေမးခြန္းေမး၊ ရွံဳးသူ 

မွ ေျဖစသည္ျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုး 

ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ ေျဖျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ 

အထိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ သင္ယူေလ့လာခဲ့ၿပီးေသာ 

သင္ခန္းစာ (၉)ခုကိုမိမိကုိယ္ပိုင္အတြက္ မည္သည့္ 

အရာမ်ားမွတ္မိသည္၊ မည္သည့္အရာမ်ားက မိမိဘ၀ 

အတြက္ အသံုး၀င္သည္၊ မည္သည့္အရာမ်ားအား 

အျခားေသာသူမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသည္ ဆုိ 

သည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ 

ျပဳလုပ္နုိင္ရန္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားၿပီး 

Flip Chart ထဲတြင္ ေရးသားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

၁။  မိမိမွတ္မိေသာသင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ကိုခ်ေရးပါ။

၂။  သင္ခန္းစာမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ မည္ကဲ့ 

သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိသနည္း။

၃။  ဤအေၾကာင္းအရာမ်ား သင္ၾကားၿပီးေသာအခါ 

လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ မည္သို႔ ျပန္လည္အက်ဳိးရွိ 

ေအာင္ျပဳလုပ္မည္နည္း။

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း
လႈပ္ရွားမႈ (၂) အေပၚျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း

အားလံုးေရးၿပီးပါက စက္၀ုိင္းအတြင္းျပန္ၿပီး၀ိုင္းေစပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ကူညီပ့ံပိုးသူမွစတင္ၿပီးတက္ေရာက္သူတစ္

ဦးထံ ေဘာလံုးပစ္ေပးလုိက္ပါ။ ေဘာလံုး ရရွိေသာ 

သူသည္ မိမိေရးသားထားခ်က္မ်ားကို စက္၀ိုင္းၾကီးတြင္ 

ေ၀မွ်ရမည္ျဖစ္သည္။
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လႈပ္ရွားမႈ  

၃
သင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးေသာ
အပိုင္းမ်ားအား 
ျပန္လည္အမွတ္ရေစျခင္း

ေ၀မွ်ၿပီးပါက ေနာက္ထပ္တစ္ေယာက္အား ထုိေဘာ 

လံုးကို ပစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ျဖင့္ တက္ေရာက္သူမ်ားအားလံုးေ၀မွ်ေပးသည္

အထိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ေယာက္ေ၀မွ်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ နား 

ေထာင္ၾကရန္နွင့္မိမိတုိ႔၏ Flip Chart မ်ားကို 

ေအာက္ခ် ထားရန္နွင့္ ေဘာပင္၊ ခဲတံမ်ားကို သိမ္းထား 

ေပးပါ။

vIyf&Sm;rI (1) twGuf ar;cGef;rsm;

1/  vlukeful;jcif;t"dyÜm,fzGifhqkdcsufudkajymyg/

2/  uav;ul;oef;a&mif;0,fa&; 

t"dyÜm,fzGifhqkdcsufudkajymjyyg/

3/  vlukeful;rIjzpf&aom t"dutaMumif;t&if;rsm;udk 

ajymjyyg/

4/  vlyGJpm;rsm;xJwGif rnfolrsm;yg0ifoenf;/

5/  vlukeful;cH&aomolrsm;onf 

rnfonfhtvkyfrsm;udkvkyfudkifMuoenf;/

6/  vlukeful;rIyaysmufatmif vkyfaqmifzkdYrnfolrsm;ü 

wm0ef&Sdoenf;/

7/  jynfyodkYxGufcGmrnfqkdygu rnfonfht&mrsm;udk 

t"duxm;,laqmifoGm;&rnfenf;/

8/  yGJpm;rsm;u vlrsm;udkrnfuJhodkY pkaqmif;Muoenf;/

9/  vlukeful;cH&olrsm;onf vrf;c&D;wGif rnfuJhodkYaom 

tcuftcJrsm; MuHKawGY&oenf;/

10/ a&mif;pm;cH&jyD;aomtcg rnfuJhodkYaom 

'ku©tcuftcJrsm; MuHKawGY&rnfenf;/

11/ vlukeful;jcif;onf rnfonfhae&mrsm;wGif 

jzpfavhjzpfx&SdjyD;vlarSmifcdkrIonf rnfonfhae&mrsm;ü 

jzpfygoenf;/

12/ vlrsm;udka&mif;pm;ygurnfonfhae&ma'oodkY 

trsm;qHk;a&mif;pm;Muoenf;/

13/ vlukeful;jcif;eSifh vlarSmifcdkjcm;em;csufrsm;udkazmfjyyg/

14/ vlukeful;rI wm;qD;umuG,fa&;Oya' 

jrefrmekdifiHwGif&Sdygovm;/ &Sdygurnfonfh ckeSpf? v? 

&ufwGif jyXmef;cJhoenf;/

15/ jynfwGif;c&D;oGm;rnfqkdygu 

rnfonfht&mrsm;t"duxm;,laqmifoGm;oifhoenf;/

16/ vlukeful;jcif;udk,ckrnfuJhodkYac:ygoenf;/ 

17/ vlukeful;jcif;udk Mum;zl;ygovm;/ 

rnfuJhodkYMum;zl;ygoenf;/

18/ vlukeful;rIyaysmufatmif 

rnfuJhodkYvkyfaqmifoifhoenf;/

19/ vlukeful;rIjyóemESifh oifudk,fwkdifMuHKawGY&aomtcg 

rnfuJhokdYvkyfaqmifrnfenf;/

20/ rnfonfhtouft&G,fonf 

vlukeful;rIudkydkcH&ygoenf;/ tb,faMumifhenf;/ 

ဤအပိငု္းတြင ္ပံပ့ိုးသမူ ွျပငဆ္ငဖ္ုိ႔မ်ားစြာလုအိပပ္ါသည။္ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားအား တက္ 

ေရာက္မည့္သူမ်ားထံ မသြားမီေသခ်ာစြာ ေလ့လာျပင္ 

ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

Ü  လူကုန္ကူးမႈအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

Ü  ကေလးသူငယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ အဓိပၸါယ္ 

ဖြင့္ဆုိခ်က္

Ü  ကေလးသူငယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ တားဆီး 

ကာကြယ္ေရးဥပေဒ

Ü  လူကုန္ကူးပံုအဆင့္ဆင့္ (ဗီႏိုင္းယူသြားရန္)

Ü  တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ လံုျခံဳစြာ ကူးသန္း 

သြားလာနုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္အခ်က္မ်ား

အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္း
အပိတ္နႈတ္ဆက္ျခင္းအတြက္ပါ၀င္သူမ်ားအား စက္ 

၀ုိင္းအတြင္းျပန္လည္စုေ၀းပါ။ မည္သည့္ ဘ၀တြက္တာ 

ကြ်မ္းက်င္စရာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ ဆက္ 

စပ္မႈ ရွိသည္ကိုေဆြးေႏြးၿပီးအဆံုးသတ္ပါ။
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လက္စြဲစာအုပ္၏
ရည္ရြယ္ခ်က္

လူသားတိုင္းမိမိတို႔၏ဘဝတြင္

  လူကုန္ကူးမႈမခံရေစရန္၊ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္တတ္ရန္ႏွင့္    

     လူကုန္ကူးခံရပါကလည္း

       မိမိ၏လူမႈဝန္းက်င္တြင္ပံုမွန္ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 

          လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္



2

နိဒါန္း

လူကုန္ကူးျခင္းသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလ်က္ရွိေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

လူကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းလုပ္ရပ္သည္ ျပစ္မႈျဖစ္သည္သာမက အဆိုးရြားဆံုးေသာ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ ၂ဝ ရာစုအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္စနစ္ အသြင္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာ 

သည့္  ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သုေတသီမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ယေန႔ ၂၁ ရာစုတြင္ အျမတ္အစြန္း ႀကီးမားေသာ 

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုကိုစိန္ေခၚသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို အႀကီးမားဆံုးခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ သာမာန္မႈခင္းႏွင့္မတူပဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ 

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈစသည္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးရႈပ္ေထြးလွသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ 

သည့္ အားေလ်ာ္စြာကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ တားဆီးကာကြယ္ၾကေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ ပ်ံ႕ႏွံ႔ 

ႀကီးထြားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူကုန္ကူးမႈသည္ ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိပါသည္။ လူမ်ားစြာ 

သည္ လူကုန္ကူးခံရေသာ္လည္း လူကုန္ကူးခံရမွန္းပင္မသိ ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ 

ကူးမႈဟု မည္သည့္အေျခအေနကိုေခၚသည္၊ မည္သုိ႔ျဖစ္လာတတ္သည္ဆုိသည္ကို လူတုိင္းသိရွိရန္ အလြန္အေရး 

ႀကီးလွပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈကို က်ား/မ မေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ေနရာေဒသမေရြးလူတုိင္းၾကံဳေတြ႔နုိင္ပါသျဖင့္ 

လူသားအားလံုး ပုိမုိသိရွိရန္ သာမက ပိုမုိသတိထားရန္ လုိအပ္လွပါသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္းလူအမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ 

ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ကို သေဘာေပါက္နားလည္မႈ နည္းပါးသည့္အျပင္ ထိုအရာကို ယံုတမ္းတစ္ခုလုိ သတ္မွတ္ 

ၿပီး အေလးမထားၾကေသာ သူမ်ားလည္းရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လူအမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ပတ္သက္ေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္မွ်သိရွိထားသည္ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚမ်ား လူတိုင္းမိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။
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၁ .၁။ လူကုန္ကူးျခင္း၏ေနာက္ခံသမိုင္း
လူကုန္ကူးမႈသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အားအင္သံုးျခင္းျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ 

သို႔မဟုတ္ လိင္ကိစၥအလုိ႔ငွာ ခိုင္းေစျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည့္ ေခတ္ေပၚကၽြန္ျပဳခုိင္းေစျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးျခင္းကိစၥသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားေရာက္မွသာ 

ႏိုင္ငံတကာအသိုိုက္အဝန္းက အာရံုစိုက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ 

အာရွ ေဒသတို႔တြင္ လူမ်ားကိုေက်းကၽြန္သဖြယ္ျပဳခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား သမုိင္းတြင္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

လကုူန္ကူးျခင္း (သုိ႔မဟတု)္ ေခတသ္စ္ေက်းကၽြန္စနစ္ (Modern Form of Slavery) ဟ၍ူ ျပန္လည္ရွင္သန္လာသည္မွာ 

ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ) ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၈ဝ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉ဝ ႏွစ္ဦးပိုင္းမ်ား၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 

ကမၻာတြင္ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလမွစ၍ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာအေရွ႕အုပ္စုႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု၊အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ 

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တို႔သည္ ၁၉၈ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမႈႏွင့္အတူ ၿပိဳလဲသြားသည္။ အေရွ႕ 

အုပ္စုႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႔ကို ျခားထားေသာ သံမဏိကန္႔လန္႔ကာ (Iron Curtain) ၿပိဳပ်က္မႈေၾကာင့္ အေရွ႕ 

အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ျခားထားေသာ အတားအဆီးမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လာ 

ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားအတားအဆီးမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ ကူးသန္းဆက္သြယ္မႈ မ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး 

ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ 

စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခုိင္မာျခင္းမွ ရရွိမည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားကို လိုလားေတာင့္တလာၾကသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမညီမွ်ေသာ၊ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို မွ်ေဝခံစားမႈမရွိေသာအေျခအေနႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး 

ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား (သို႔တည္းမဟုတ္) ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းရွိ ၾကြယ္္ဝသာေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာ 

မ်ားကို လက္လွမ္းမွီသိရွိႏိုင္ျခင္းတို႔သည္ မိမိဘဝကို လက္ရွိအေျခအေနထက္ပို၍ ျမင့္မားလိုသူမ်ားႏွင့္ ဘဝသစ္ 

ထူေထာင္လုိသူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားၿပီဟု ယူဆထားေသာ 

လူကုန္ကူးျခင္း (သို႔မဟုတ္)  ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္း အေလ့အထမ်ားသည္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေပသည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ http://www .eden .rutgers .edu/~yongpatr/425/final/timeline .htm)
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၁ .၂။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
လူကုန္ကူးမႈသမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူကုန္ကူးမႈဆုိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တိက်စြာခြဲျခားရသည္မွာ

ခက္ခဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူအမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ လူေမွာင္ခုိမႈ၊ 

ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ စသည္တုိ႔ကိုကြဲျပားမႈမရွိဘဲ ေရာေထြးေနတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ၏ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီမွ ေသခ်ာနားလည္ထားရန္လုိအပ္သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 

မႈ၊ လူေမွာင္ခုိမႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း သေဘာေပါက္နားလည္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။

၁ .၂ .က။ လူကုန္ကူးမႈ

ဥပေဒအရ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ (ပါလာမိုစာခ်ဳပ္) ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၂ဝဝဝ ခုနွစ္ 

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

ၿခိမ္းေျခာက္၍ျဖစ္ေစ၊ အင္အားသံုးၿပီးျဖစ္ေစ၊ ေခ်ာင္ပိတ္အၾကပ္ကိုင္၍ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ေပးဆြဲၿပီးျဖစ္ေစ၊ လိမ္ 

လည္လွည့္ျဖား၍ျဖစ္ေစ၊ အာဏာသံုးၿပီးျဖစ္ေစ၊ မသိနားမလည္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိး 

အျမတ္ကိုေပးၿပီး ျဖစ္ေစ၊ အျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိမ္းသြင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ 

ခုိလႈံစရာေပးျခင္းမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ အဓိပၸာယ္ 

ဖြင့္ဆိုခ်က္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ထုိသူ၏သေဘာတူညီခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိ 

သည္ျဖစ္ေစ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္အလုိ႔ငွာ လူအမ်ားကိုသိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လႊဲ 

ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ငွားယူျခင္း၊ ခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း 

ကို ဆုိလုိသည္-

(၁)  ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားနည္းျဖင့္အနိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊

(၂)  ေသြးေဆာင္ေခၚယူျခင္း၊

(၃)  လိမ္လည္ျခင္း၊

(၄)  လွည့္ျဖားျခင္း၊

(၅) အခြင့္အာဏာကိုအလြဲသံုးစားျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဘဝရပ္တည္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို အလြဲ 

သံုးစားျပဳျခင္း၊

(၆) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေၾကး (သို႔မဟုတ္) 

အက်ိဳးအျမတ္ကိုေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လက္ခံရယူျခင္း။
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ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၏လူကုန္ကူးမႈအဓိပၸါယ္

အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္

ဦးတည္ခ်က္ ျပဳလုပ္ခ်က္ အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္း

သေဘာတူညီခ်က္ 

ရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ 

မရွိသည္ျဖစ္ေစ 

ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ 

အလို႔ငွာ ျဖစ္ျခင္း

p သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း 

p သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း 

p လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း 

p ေရာင္းခ်ျခင္း 

p ဝယ္ယူျခင္း 

p ငွားရမ္းျခင္း 

p ငွားယူျခင္း 

p ခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္း

p လက္ခံျခင္း

(၁)  ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အင္အားသုံးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 

အျခားနည္းျဖင့္အနိုင္ အထက္ျပဳျခင္း

(၂)  ေသြးေဆာင္ေခၚယူျခင္း

(၃)  လိမ္လည္ျခင္း

(၄)  လွည့္ျဖားျခင္း

(၅)  အခြင့္အာဏာကုိအလြဲသုံးစားျပဳျခင္း(သုိ႔မဟုတ္)

ဘဝ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကုိ 

အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း

(၆) တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာသူ၏ 

သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေၾကး (သုိ႔မဟုတ္) 

အက်ိဳးအျမတ္ကုိေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) 

လက္ခံရယူျခင္း

လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

လူကုန္ကူးမႈ(သို႔) ေခတ္သစ္ေက်းကၽြန္စနစ္တြင္ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈအတြက္ျပစ္မႈေျမာက္ေသာေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္- 

n  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း (ကေလးသူငယ္အပါအဝင္)

n အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္း (ေၾကြးၿမီျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ေက်းကၽြန္သဖြယ္ခုိင္းေစျခင္း၊ ကေလး 

သူငယ္မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းအပါအဝင္)

n ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ www .state .gov/j/tip)

ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ

ျမန္မာနုိင္ငံ လကူုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၏ ဥပေဒအရ 

အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းဆိုရာတြင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ 

အျခား တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကာမဆုိင္ရာကိစၥကုိျပဳျခင္း၊ အဓမၼအလုပ္ခုိင္းေစျခင္း၊ အဓမၼဝန္ေဆာင္မႈေပးေစျခင္း၊ 

ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကၽြန္ကဲ့သို႔ခိုင္းေစျခင္း၊ ေၾကြးၿမီႏွင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္း၊ သူတစ္ပါးခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါအစိတ္ 

အပိုင္းအား ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းကိုျဖစ္ေစျပဳရာမွ ေငြေၾကးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳး 

အျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံရယူျခင္း (သုိ႔) လက္ခံရယူရန္သေဘာတူျခင္းပါဝင္သည္။



6

ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မွ 

ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းရွင္းလင္းခ်က္

၁ .၂ .ခ။ လူေမွာင္ခိုမႈ

တစ္စံုတစ္ဦးက ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္ရယူကာ အျခားတစ္စံုတစ္ဦးကို နုိင္ငံနယ္နိမိတ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပို႔ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ပို႔ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မည္မွ်ေပးရမည္ဆုိသည့္  အခေၾကးေငြတန္ဖုိးျဖင့္ 

သြားလာရမည့္ နည္းလမ္းပံုစံအား ခရီးမစတင္မီကပင္ သြားသူနွင့္ ပို႔သူနွစ္ဦး ေကာင္းမြန္စြာ ညႇိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ 

ဤသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးသည္ နုိင္ငံအတြင္းသြားလာခြင့္ မရွိသည့္သူမ်ား၊ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္မရွိသူမ်ားအား တရား 

မဝင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ သယ္ယူမႈျဖစ္သည့္အတြက္ လူေမွာင္ခုိမႈေျမာက္ပါသည္။
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အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (၁)

ေငြေၾကး (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာ ပစၥည္းအက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ 

ရယူရန္အလို႔ငွာ၊ ႏိုင္ငံသား (သို႔မဟုတ္) အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူတစ္ဦးကို ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းသို႔ တရားမဝင္ 

ဝင္ေရာက္ခြင့္ရယူေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ လူေမွာင္ခိုျပဳရာတြင္ ႏိုင္ငံ 

တစ္ခု (သို႔) ႏိုင္ငံမ်ား၏နယ္နိမိတ္ကို တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္မႈရွိသည္။ ႏိုင္ငံအေပၚက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ ။လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလက္စြဲစာအုပ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိ 

ဘာလ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန)

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (၂)

လူသယ္ယူျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လူေမွာင္ခုိျခင္း ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကျဖစ္ေစ၊ အုပ္စုလုိက္ျဖစ္ေစ၊ 

အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိ (သို႔မဟုတ္) လူတစ္စု၏ သြားလုိရာေနရာ ေရာက္ေအာင္ အခေၾကးေငြ 

လက္ခံၿပီး ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ မွာတရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္၊ သြားလာခြင့္ 

မရွိသည့္အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး လုိက္ပါပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ဳိးမွာ ပို႔ေဆာင္သည့္သူ၏ 

တာဝန္သည္ ယခင္က သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနေရာက္သည္နွင့္ တာဝန္ကုန္ဆံုးသြား 

ၿပီျဖစ္သည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ www .state .gov/j/tip)

၁ .၂ .ဂ။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုသည္မွာ လူတို႔သည္ ဘဝရပ္တည္ရန္ (သို႔မဟုတ္) ဝင္ေငြပိုရရွိရန္ (သို႔မဟုတ္) ႀကီးပြား 

တိုးတက္ရန္  မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာသို႔ ေခတၱျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 

ေနထိုင္ျခင္းကိုဆိုသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းသြားလာျခင္းဟု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းတြင္ တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြား

လာျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဟူ၍ရွိပါသည္။

တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို႔ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ အလည္အပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ သြားေရာက္ရာတြင္ 

လုိအပ္သည့္ မွန္ကန္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳလုပ္ရရွိၿပီးမွ သြားလာျခင္းသည္ တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း 

ျဖစ္သည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။https://www .iom .int/sites/default/files/country/docs/iom_fact_sheet_safe_migration .pdf)

တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
အျခားနိုင္ငံတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ၎ႏိုင္ငံ၏သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳး 

ေဖာက္ၿပီး ထိုနုိင္ငံတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္အားတရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ တရား 

မဝင္ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ https://eschooltoday .com/migration/waht-is-illegal-migration .html)
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ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ဆန္းသစ္ေသာ 

အရာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ကပင္ လူမ်ားသည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ၊ 

တစ္ႏိုင္ငံမွ တစ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခဲ့ၾက 

ပါသည္။ ဥပမာ - အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား 

လာ သူမ်ားသည္ ဘာရင္းေရလက္ၾကားမွတဆင့္ 

အခ်ိန္ကာလတခုအထိ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္အေမ 

ရိကသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စက္မႈေတာ္ 

လွန္ေရးကာလ (၁၈၄၃ - ၁၉၃၉) အတြင္း ဥေရာပ 

မွ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ေသာသူမ်ားသည္ ဥေရာပ၏ 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ဥေရာပမွတဆင့္ အေမရိ 

ကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစ 

ေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက 

ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံမွလူမ်ားသည္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား 

အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳး 

မ်ိဳး၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 

ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုသို႔ ေရႊ႕ 

ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း 

သြားလာျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ ထားရွိပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာမူဝါဒ

n ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အ

လက္မ်ားစုေဆာင္းရယူျခင္း၊ သုေတသနနွင့္  ေလ့  

လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

n ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

တက္ေစျခင္း၊

n ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရန္တရားဝင္လမ္း 

ေၾကာင္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးၿပီးသြားလာမႈ လြယ္ကူေစ 

ျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့က်ျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အ 

ေရးမ်ားရရွိေစျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစု 

မ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းမွ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကၽြမ္း 

က်င္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ 

ေဝမွ်ေပးႏိုင္ျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အေရးကိစၥတြင္ ႏိုင္ငံ 

တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရွိ လူမႈ 

အေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ျခင္း၊

n ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 

ေလ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ 

ျဖစ္ေစျခင္း။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာ 

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ လက္စြဲစာအုပ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တုိဘာလ၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ 

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
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၁ .၃။  လူကုန္ကူးမႈ၊ လူေမွာင္ခိုမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ  

 ကြဲျပားျခားနားပံုမ်ား
လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူေမွာင္ခိုမႈကြဲျပားျခားနားပံုမ်ား

လူကုန္ကူးျခင္း လူေမွာင္ခုိျခင္း

လူကုန္ကူးမႈသည္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ျပည္ပတြင္ သာမက 
ျပည္တြင္းတြင္လည္း ျဖစ္ပြားေန ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း 
တြင္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ရပ္ကြက္မွ ခ်မ္းသာသည့္ရပ္
ကြက္မ်ားသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း  လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါ 
သည္။

လူေမွာင္ခိုမႈ ဆိုသည္မွာ ခိုးဝင္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒကို 
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္သည့္မႈခင္း အမ်ိဳး 
အစားလည္းျဖစ္ပါသည္။

လူကုန္ကူးျခင္းတြင္ -
• အျမတ္ထုတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း
• မရိုးသားေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္စည္းရံုးျခင္း
• သြားလာလုပ္ကိုင္ရမည့္အေျခအေနမ်ားကို ၾကိဳတင္ 

မသိထားျခင္း
• ခံရသူအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအေျခအေန မရွိျခင္း
• ေနရာတုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားနုိင္သည္ 

(ျပည္တြင္းနယ္စပ္/ျပည္ပ)

လူေမွာင္ခုိျခင္းတြင္ -
• အခေၾကးေငြ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိျခင္း
• သြားလာလုိသည့္သူမ်ားနွင့္ ေစ်းစကားေျပာျခင္း
• သြားလာလုပ္ကိုင္ရမည့္အေျခအေနမ်ားကိုသြားလာသူ

ကိုယ္တုိင္ၾကိဳတင္သိထားျခင္း
• သြားလာမည့္သူကေရြးခ်ယ္နုိင္သည့္အေနအထား ရွိျခင္း
• နယ္စပ္၌သာျဖစ္ပြားသည္

ဥပေဒအရ - လူကုန္ကူးျခင္းဆိုင္ရာျပစ္မႈသည္လူကုန္ကူး 
ခံရသူအား ဆန္႔က်င္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ ယင္း 
တြင္ “ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း” ကို ရည္ညႊန္းေလ့ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို 
နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳမူျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူသိအမ်ားဆံုး 
က်ဴးလြန္မႈမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼခိုင္း 
ေစျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ 
သည္။  

ဥပေဒအရ - လူေမွာင္ခိုသည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပစ္မႈ 
သည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းျပည္ကို ဆန္႔က်င္၍ က်ဴးလြန္ျခင္း 
ျဖစ္ၿပီး လူေမွာင္ခိုကူးခံရေသာ သူမ်ားကုိယ္တိုင္က မိမိ 
အလိုအေလ်ာက္ ဆႏၵရွိစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္းျဖစ္ 
သည္။

ဥပမာ- လူသစ္စုေဆာင္းသူတစ္ေယာက္သည္ မာရီကို နုိုင္ငံ 
ရပ္ျခားရွိ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ အလုပ္ရရန္ႏွင့္ သူမ 
လက္မလြတ္နုိင္ေသာ လုပ္ခလစာရမည္ဟု ကတိေပးကာ 
အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္  ဗီဇာရရွိေအာင္ကူညီခဲ့ၿပီး လိမ္လည္ 
ခဲ့ပါသည္။ မာရီေရာက္ရွိသြားခ်ိန္တြင္ သူမ၏ သူေဌးအသစ္ 
က စားေသာက္ဆုိင္တြင္ အလုပ္မရွိေၾကာင္း၊ သူမ၏ အလုပ္ 
ရွာေဖြနုိင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဤနုိင္ငံကိုေရာက္ရွိ 
ရန္အတြက္ ခရီးစရိတ္ကို ေပးရန္က်န္ရိွေၾကာင္း ေျပာပါ 
သည္။ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္အလုပ္လုပ္ရန္ အတင္းအက်ပ္ 
ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တင္ေနေသာအေၾကြးမ်ားကို မဆပ္ႏိုင္ပါက 
သူမ၏ မိသားစုမ်ားထံသို႔ သူမ၏အေၾကာင္းကို ေျပာျပမည္ 
ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ မာရီသည္ လူကုန္ကူးခံရသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လိင္ကုန္ကူးမႈတြင္ သူမကို လိမ္လည္ျခင္း၊ 
အက်ပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းျခင္းမ်ား ခံခဲ့ရပါ 
သည္။ 

ဥပမာ - အမာသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႀကီးမား စြာၾကံဳေတြ႔ ရသည့္ေဒသတြင္ေနထိုင္ပါသည္။ 
ထိုအေျခ အေနဆိုးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေဒၚလာ ၁,ဝဝဝ 
ေပး နုိင္ပါက အျခားေသာတုိင္းျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးနုိင္ 
ေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ အမာကို ေလွႏွင့္ 
လံုျခံဳစြာ သြားလာနုိင္သည္ဟု လိမ္ညာခဲ့ပါသည္။ အမာ 
သည္ ခရီးသြားလာရန္ အတြက္ ေငြကိုေပးၿပီး နုိင္ငံသစ္သို႔ 
ေရာက္သြားေသာ္လည္း သူသိေသာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ 
ကို ဘယ္ေသာအခါမ်ွ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ ၎အေျခအေန 
တြင္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးျခင္းမရိွ၊ လိမ္လည္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အတင္းအဓမၼ 
အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းလည္း မပါဝင္ေပ။ အမာသည္ လူေမွာင္ခို 
ခံရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးခံရျခင္း မဟုတ္ေပ။ 



10

တရားမဝင္
ေရႊ႕ေျပာင္း
သြားလာမႈ

အခမဲ့

အခေၾကးေငြ

အေၾကြးစနစ္
အခေၾကးေငြ

အခမဲ့

အေၾကြးစနစ္
အခေၾကးေငြ

အခမဲ့

အခမဲ့

အခေၾကးေငြ

စက္႐ံုတြင္အလုပ္လုပ္
လုပ္အားခရ၊ မိဘထံျပန္ပို႔

အလည္ျပန္

စက္႐ံုတြင္အလုပ္လုပ္
လုပ္အားခရ၊ မိဘထံျပန္ပို႔

အလည္ျပန္

စက္႐ံုတြင္အလုပ္လုပ္(ေရာင္းစားခံရ)
လုပ္အားခမရ၊ ပိတ္ေလွာင္ထား

ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္၊ အတင္းအၾကပ္ခိုင္း၊ 

လူေမွာင္ခိုမႈ

လူကုန္ကူးမႈ

လူကုန္ကူးမႈ/လူေမွာင္ခိုမႈ/တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကြဲျပားျခားနားပံု

လူကုန္ကူးမႈ၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား 

ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ၊ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ မညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ စသည္တို႔သည္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ေပၚ 

ေစရန္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္ႏြယ္ကာ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ လူကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းျဖင့္ရရွိေသာ 

အက်ိဳးအျမတ္သည္ အလြန္ႀကီးမားျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးနည္းပါးျခင္း၊ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ရန္လြယ္ကူျခင္း၊ ေခတ္မီသတင္းနည္းပညာ (Information Technology) အသံုးျပဳ၍ လ်င္ျမန္စြာဆက္ႏြယ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ႀကီးထြားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈသည္ 

ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ကမၻာ့လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္း 

ႏိုင္ငံ၊ တရုတ္နိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အဓိကလူကုန္ကူးမႈ  ဦးတည္ရာႏိုင္ငံ (Destination Countries) မ်ားျဖစ္ 

ေၾကာင္း၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း 

လူကုန္ကူးမႈ မ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္သည္။

အာရွတိုက္တြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားအားေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ မူရင္းႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ တရုတ္၊ ထိုင္း တို႔သည္အျမင့္မားဆံုးတြင္ 

ရွိၿပီး ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွ၊ ကေမာၻဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔ 

သည္လည္း မ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္လည္းပါဝင္ၿပီး၊ ထိုေဒသမ်ားမွ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စု၊ အဂၤလန္ျပည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အမ်ားဆံုးဦးတည္ပို႔ေဆာင္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အာရွေဒသမွ လူကုန္ကူးခံရသူ ၅၄% သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၄% 

သည္ အေရွ႕အာရွမွျဖစ္ၿပီး၊ ၈%သည္ ေတာင္အာရွအလယ္ပိုင္းမွ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ 

ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူကုန္္ကူးခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုးမွာရွိေနၿပီး ကေမာၻဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ 

လာအို၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္း၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ မေလးရွား၊ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တို႔သည္ ေနာက္မွလိုက္ေနသည္။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရျခင္း၏အျခားအဓိကအခ်က္မွာ တရားဝင္သြားလာေရးနည္းလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ လက္ 

လွမ္းမီေသာ္လည္းအလိမ္ခံရျခင္း၊  နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိျခင္း၊ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသ၌ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

မရွိျခင္း (သို႔) နည္းပါးျခင္း၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေခ်းေငြမ်ား မရရွိျခင္း အစရွိသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ 

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
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(ဥပမာ - ထုိင္းနုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ အေရွ႕ေရာက္ေနသာနုိင္ငံမ်ားထဲမွ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ားလည္းတုိးတက္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ေျခလုပ္သားမ်ားအၿမဲလုိအပ္ေသာ နုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု 

အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲနုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဆင္းရဲေသာနုိင္ငံျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ 

အလမ္း နည္းပါးသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ရရာအလုပ္ကို လုပ္မည္ဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ ထုိင္းနုိင္ငံဘက္သို႔ သြားၾက 

ပါသည္။ တရားဝင္ သြားတာရွိၾကသလုိ တရားမဝင္ခိုးသြားမႈမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္

လည္း လုပ္ခလစာ သက္ေတာင့္သက္သာေပးၿပီးခုိင္းလုိ႔ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို ရျခင္းျဖစ္သည္။ နုိင္ငံနွစ္ခု၏ 

အေျခအေနကိုၾကည့္လွ်င္ ကုန္းေျမထိစပ္ေသာနုိင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကူးလူးသြားလာရလြယ္ကူမႈရွိေနပါသည္ 

စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ ဆြဲေခၚေနေသာအခ်က္မ်ားထဲမွ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါသည္။)

ေက်းလက္ေဒသေနလူမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးလာျခင္း၊ လူဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း၊ ရပ္တည္ 

ရန္ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနျဖစ္လာျခင္း၊ မိမိဘဝကို လက္ရွိအေျခအေနထက္ပိုၿပီး ျမင့္မားလုိျခင္းနွင့္ ဘဝသစ္ 

ထူေထာင္လုိသူ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္  ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ျပည္တြင္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားသို႔ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား မ်ားသထက္မ်ားလာၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ 

ေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာနုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ တရားဝင္လံုျခံဳစြာ သြားေရာက္လုပ္ 

ကိုင္ရမည္ဆုိသည္ကို မသိၾကသည့္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ 

ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ မသိနားမလည္သူမ်ား၊ ႏြမ္းပါးမႈကိုေက်ာ္လႊားလိုသူမ်ား၊ လက္ရွိဘဝထက္ ျမင့္မားလုိသူမ်ားအေပၚ 

တြင္ အျမတ္ထုုတ္လုိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးဖန္တီးေပးေနသလုိျဖစ္သည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ https://fightslaverynow .org/why-fight-there-are-27-million-reasons/economics-and-human-

trafficking/root-causes/)
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၂ .၁။ လူကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအေျခအေန
ကမၻာနွင့္အဝွမ္း (၂၁-၃၆)သန္းေသာလူမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ေက်းကြ်န္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၇၈%ေသာ 

လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားသည္အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ရေသာေခတ္သစ္ကၽြန္မ်ားျဖစ္သည္။ ၂၂% ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား 

သည္ လိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ၅၅%ေသာလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္မိန္းကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 

မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၅%ေသာ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၆% ေသာ 

လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ Trafficking and Slavery Fact Sheet, Free the Slaves, 17 November 2015)

ကမၻာနွင့္အဝွမ္း  
ေခတ္သစ္ ေက်းကြ်န္ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေနရသူအေရအတြက္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္မွ 

ေခတ္သစ္ကၽြန္မ်ားအျဖစ္ အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ရသူ ရာခိုင္ႏႈန္း

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္မွ 

လိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရသူ ရာခိုင္ႏႈန္း

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္မွ 

မိန္းကေလးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္မွ 

ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္မွ  

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း
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ကေလးသူငယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္

ကေလးသူငယ္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုသည္မွာ ကေလးတစ္ဦးသည္ ျပည္တြင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ျပည္ပတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ကေလးကိုအင္အားသံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္အားမသံုး၍ေသာ္လည္း 

ေကာင္း ေခါင္းပံုျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ http://www .unicef .org/southafrica/SAF_pressrelease_notetrafficking .pdf)

(ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (UNCRC) အရ ကေလး 

သူငယ္ ဆိုသည္မွာ (၁၈)နွစ္ေအာက္ လူသားတုိင္းကို ဆုိလုိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ကေလးသူငယ္ဥပေဒတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကို ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၈ ႏွစ္ၾကားကို 

လူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအစီရင္ခံစာ (၂ဝ၁၆) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ 

ကူးမႈမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈပံုစံ (၇)မ်ိဳးေတြ႔ရွိရၿပီး အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း (၆၉ .၇%)၊ ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း 

(၁၃ .၆%)၊ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္မႈ/ အဓမၼေစခုိင္းမႈ (၁ဝ%)၊ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္း  (၄ .၈%)၊ အဓမၼ 

ေတာင္းရမ္းေစခုိင္းျခင္း (၁ .၄%)၊ အဓမၼေမြးစားျခင္း (ဝ .၃%)၊ လိင္မႈဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း (ဝ .၂%) ရွိေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရပါသည္။

လူကုန္ကူးသူတရားခံမ်ား၏ ၆၅% သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီးလူကုန္ကူးခံရသူတြင္ အမ်ိဳးသမီး ပါဝင္မႈ 

သည္ ၈၅% ရွိၿပီးငယ္ရြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအမ်ားစုပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးခံရမႈ 

၄ .၃၈% အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားအားေလ့လာရာတြင္  ၈ဝ% သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ၁ဝ% သည္ 

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ၆% သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ခံရၿပီး ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၄% 

ခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးမႈသည္ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ တိုက္ရိုက္လူကုန္ကူးျခင္းထက္ တရားမဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာမွတစ္ဆင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ 

မႈအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံု လူကုန္ကူးခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔လည္း တိုက္႐ိုက္လူကုန္ 

ကူးျခင္းထက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၿပီး ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား 

အဓမၼေတာင္းရမ္းေစခိုင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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၂ .၂။ လူကုန္ကူးေရာင္းဝယ္မႈရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပံုစံမ်ား

ျပည္တြင္းတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း

n နယ္မွကေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ 

ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ားတြင္ 

အလုပ္ေစခုိင္းျခင္း၊ မုိင္းမ်ားတြင္ေစခုိင္းျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေစခုိင္းျခင္း၊ နယ္စပ္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း။

n စစ္တပ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လိမ္လည္ေခၚေဆာင္၍ေစခုိင္းျခင္း။

အျခားနုိင္ငံမ်ားသို႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္း

n လိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေစခုိင္းရန္ (ဥပမာ - ထုိင္း၊ တရုတ္၊ ပါကစၥတန္ အစရွိသည့္နုိင္ငံမ်ား)

n ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူအျဖစ္ေစခုိင္းရန္ (ဥပမာ - ထုိင္း၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ မေလးရွား)

n သတုိ႔သမီးငယ္မ်ားအျဖစ္လက္ထပ္ယူရန္ (ဥပမာ - တရုတ္)

n အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာအိမ္ေဖာ္၊ စက္ရံု၊ မုိင္းလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးျခံ၊ စားပြဲထိုးနွင့္ အျခား 

လုပ္ခေစ်းေပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေစခုိင္းျခင္း (ဥပမာ - ထုိင္း၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယနုိင္ငံ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ 

ပါကစၥတန္)

၂ .၃။ လူကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းတြင္အသံုးျပဳေသာနည္းလမ္းမ်ား
လူကုန္ကူးမႈခံရသူတို႔သည္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္သူတို႔၏ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း သက္ဆင္း 

က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အင္အားသံုးေစျခင္း ပါဝင္သကဲ့သို႔ 

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားစီစဥ္ေပးမည္ သို႔မဟုတ္  လက္ထပ္ရန္စီစဥ္ေပးမည္ စသည္ျဖင့္ 

လိမ္လည္လွည့္ျဖား ကတိေပးလ်က္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္သိမ္းသြင္းခံျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိသည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား၏နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ အပိုင္း (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ လူကုန္ 

ကူးမႈ ဥပေဒတြင္ပါဝင္သည့္ သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းေထာင္ေခ်ာက္

မ်ားအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္းႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ 

သိမ္းသြင္းစုေဆာင္းျခင္းတြင္  .  .  .

n ေငြနွင့္လွည့္ျဖား၍ ဝယ္ယူခံရျခင္း

n လစာေကာင္းေသာအလုပ္ေကာင္းရမည္ဟုအလိမ္ခံရျခင္း

n တန္ဖုိးရွိေသာပစၥည္း၊ ကား၊ ေရႊ၊ လက္ကိုင္ဖုန္းအစရွိသည္မ်ားကိုေပး၍ ျမဴဆြယ္ခံရျခင္း

n သိမ္ေမြ႔ေသာစကားနွင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္၍ေခၚယူခံရျခင္း

n အေၾကြးနွင့္ ခ်ည္ေနွာင္ခံရျခင္း

n အၾကမ္းဖက္၊ ျပန္ေပးဆြဲေခၚေဆာင္ခံရျခင္း
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သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း (လမ္းခရီးတြင္)  .  .  .

n	 ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာေနထုိင္စားေသာက္ရၿပီးပုန္းေရွာင္၍သြားလာရျခင္း

n	အသက္အႏၱရယ္ၾကံဳေတြ႔နုိင္ျခင္း

n	 ၿခိမ္းေျခာက္၍လည္းေကာင္း၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစ၍လည္းေကာင္း၊ ေျပာသည့္အတိုင္းမလုပ္လွ်င္ ရဲဖမ္းခံရမည္ 

ဟူ၍လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း

n	အဓမၼျပဳခံရျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာအလြဲသုံးစားျပဳခံရျခင္း

n	လက္ေျပာင္းလက္လႊဲလုပ္ခံရျခင္း၊ တစ္ဆင့္ေရာင္းစားခံရျခင္း

လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (ခရီးလမ္းအဆံုးတစ္ေနရာတြင္)  .  .  .

n	 ေျပာထားသည့္လစာအတုိင္းမဟုတ္ပဲ လစာနည္းပါးစြာရရွိျခင္း (သို႔) လံုးဝမရရွိျခင္း

n	အလုပ္ခြင္တြင္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ စားစရိတ္အတြက္ က်သင့္ေသာတန္ဖုိးထက္ အဆမတန္ေပးၿပီး 

အေၾကြးဆပ္ရျခင္း

n	 ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ နွိပ္စက္ခံရျခင္း

n	လိင္မႈဆုိင္ရာ အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္း 

n	 ပိတ္ေလွာင္ခံရျခင္း

n	ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖတ္ထုတ္ေရာင္းစားခံရနုိင္ျခင္း

n	 ဂုဏ္သိကၡာဆံုးရွံဳးရျခင္း (HIV ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံရႏိုင္ျခင္း)

၂ .၄။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားႏွင့္၎တို႔၏အေျခအေနမ်ား
မည္သည့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ၊ ကေလးလူႀကီး၊ သက္ႀကီးရြယ္အို၊ လိင္တူလိင္ကြဲ အစရွိသည့္ မည္သူမဆို 

ျဖစ္နုိင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ မည္သူမဆို လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ 

ထားေသာ ဥပမာမ်ားအားျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ားကိုပါ ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား

n	အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးၿပီး ကိုယ္ခႏၶာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဒုကၡိတျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေတာင္းရမ္း 

စားေသာက္ေစျခင္း၊ လက္ဖက္ရည္္ဆုိင္ သို႔မဟုတ္ ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ကေလးလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ေခၚယူကာ 

အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ ခုိင္းေစျခင္း

n	 ေမြးစားမည္ဟုလိမ္လည္ၿပီး နုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ေခၚေဆာင္သြားျခင္း

n	ကေလးစစ္သားမ်ားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ လိမ္လည္ေခၚေဆာင္၍ 

ေစခုိင္းျခင္း

n	ကေလးလိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း

n	အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ပံုမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိ 

သည္မ်ား  .  .  .  .

အမ်ဳိးသမီးမ်ား

n	 အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး မိသားစုစားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားနွင့္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားအား လုပ္ခလစာေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာရွိရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ဟုေျပာၿပီး ေခၚေဆာင္ကာ လိင္ 
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လုုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေၾကြးၿမီမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ကာ ခုိင္းေစျခင္း၊ လုပ္ခလစာမရရွိပဲ 

အလုပ္ရွင္မ်ား၏ မတရားဖိနွိပ္ခိုင္းေစမႈကိုခံရျခင္း

n	 ပဋိပကၡေဒသတြင္းရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရွာင္တိမ္းရင္း နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြ 

ရင္း လိင္လုပ္ငန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း

n	သတုိ႔သမီးရွားပါးေသာနုိင္ငံတခ်ဳိ႕တြင္ သတုိ႔သမီးမ်ားအျဖစ္ ဝယ္ယူခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းစားခံရျခင္း

n	 ျမိဳ႕ျပေနရာတခ်ဳိ႕တြင္ နို္င္ငံတကာမွလာေရာက္ေနထုိင္ေသာသူမ်ား၏ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္မွ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အထိ 

ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္း အစရွိသည္မ်ား…… .

အမ်ဳိးသားမ်ား

n	 ဝင္ေငြနည္းပါးေသာအရပ္ေဒသမွ လူမ်ားအား လုပ္ခလစာပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာေနရာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ 

ေပးမည္ဟု အယံုသြင္းကာ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ ရာဘာၿခံကဲဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

တရားမဝင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ခိုင္းေစျခင္း

n	အႏၱရာယ္ရွိေသာ မိုင္းလုပ္ငန္း က့ဲသို႔ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ခလစာအနည္းငယ္ျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္း

n	တခါတရံတြင္ လိင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လိင္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အစရွိသည္မ်ား

လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းမ်ား (အမည္မ်ားကုိလႊဲထားပါသည္)

m	ဗီယက္နမ္| တ႐ုတ္

ပင္း အသက္ ၁၂ နွစ္မွာ သူမရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းဟာ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံရဲ႕အျခားၿမိဳ႕တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ သူမနဲ႔ 

သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ပင္း နဲ႔ သူမသူငယ္ခ်င္းဟာလည္း ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံခဲ့ပါ 

တယ္။ လူသစ္စုေဆာင္းသူဟာ သူတုိ႔ကို ေဒသတြင္း ကားဂိတ္တစ္ခုဆီကို ေခၚသြားခဲ့ၿပီး အေစာင့္တစ္ေယာက္နဲ႔ 

ဘတ္စ္ကားေပၚကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ကားေပၚကေန ဆင္းလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တရုတ္ျပည္ကို ေရာက္ရွိေန 

တာလုိ႔ အေစာင့္ကေျပာၿပီး အျခားေသာမိန္းကေလး အေယာက္ ၂ဝ နဲ႔အတူ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အေရာင္းစားခံ 

လုိက္ရပါတယ္။ သူမ ေျပာတဲ့အတုိင္း လိုက္လုပ္ဖို႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ျငင္းဆန္တဲ့အခါမွာ သူမကို ပိုင္ရွင္က 

ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ရုိက္နွက္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက အေဆာက္အဦကုိ စီးနင္းေဖြရွာကာ မိန္းကေလးေတြကို 

ကယ္တင္ၿပီး သူတုိ႔ဗီယက္နမ္ကို ျပန္မေရာက္ခင္အထိ တစ္နွစ္နီးပါး ပင္းဟာ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မွာ နာက်င္စြာ 

ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈရဲ႕ရလာဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ပင္းဟာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာနဲ႔ မ်က္စိအျမင္အာရံုခဏတာ 

ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း အပါအဝင္ အျမင္အာရံုခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္ ဆံပင္အလွျပဳျပင္ေရး သင္တန္းမွာ 

သင္တန္းေပးရင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

m	ဟန္ေဂရီ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

မိုုက္ကယဟ္ာ အင္တာနက္ေပၚမွာ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ရွာေဖြရင္းနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ဳိးသား 

ကိုယ္ရံေတာ္အျဖစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္း ဝင္ေငြအမ်ားၾကီးရနုိင္တယ္လုိ႔ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ေလာရင္န့ဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ 

မိုက္ကယန္ဲ႔အတူ အျခားေသာ အမ်ဳိးသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အဲဒီကမ္းလွမ္းမႈကိုလက္ခံၿပီး ဟန္ေဂရီကေန 

သူတုိ႔ ထြက္လာၿပီး ပိုက္ဆံမရဘဲ တစ္ေန႔ကို ၁၈ နာရီကေန နာရီ ၂ဝ အထိ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ကို အတင္းအက်ပ္ 

ေစခိုင္းတဲ့ ေလာရင့္ ေနတဲ့ ဖေလာ္ရီဒါကို ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အိပ္ခန္းတစ္ခုသာပါတဲ့ တုိက္ခန္းတစ္ခုထဲမွာ 

အမ်ဳိးသား (၈) ဦး အတူေနဖို႔အတြက္ ေလာရင့္ က အတင္းအၾကပ္ေစခုိင္းခ့ဲၿပီး သူတို႔ရဲ႕စာရြက္စာတမ္းေတြကိုသိမ္း
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ယူထားကာ သူတုိ႔ ျပန္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာခဲ့ရင္ သတ္ပစ္မယ္လုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြေနတဲ့ 

တုိက္ခန္းမွာ ပံုမွန္ မဟုတ္တဲ့ အေနအထားေတြနဲ႔ ေနေနတယ္လုိ႔ အိိမ္နီးခ်င္းေတြက ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို 

တုိင္လုိက္ၿပီးေနာက္မွာ လူကုန္ကူးတဲ့ စီမံခ်က္ေတြကို ရဲေတြက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလာရင့္ ကို 

လူလိမ္အျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ေထာင္ ၁၁ နွစ္ က်သြားခဲ့ပါတယ္။

m	ျပင္သစ္

အဒဲလ္လိတ္ နဲ႔ ေပါလ္ ရဲ႕ ခက္ခဲတဲ့ၾကမ္းတမ္းခဲ့အခ်ိန္ေတြကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ေနခ်ိန္မွာ ေပါလ္ ဟာ သူရဲ႕ဇနီးကို သူတို႔ရဲ႕ 

ဝင္ေငြအတြက္ တစ္နွစ္သို႔မဟုတ္ နွစ္နွစ္ေလာက္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္စားဖို႔စဥ္းစားၿပီး အၾကံေပးခဲ့ပါတယ္။ အဒဲလ္ 

လိတ္က သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ မလုပ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါလ္ ဟာ သူမကို ဆက္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာ 

အျဖစ္အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ေသာ့ေတြနဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္းကုိ သိမ္းယူၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ 

သားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ သို႔မဟုတ္ အိမ္ျပင္ကိုေတာင္မထြက္ခိုင္းေတာ့ပါဘူး။ သူမကို လိင္အေဖာ္အခၽြတ္ ဝက္ဘ္ 

ဆုိက္ (၄) ခုမွာ စာရင္းတင္ထားၿပီး သူမ ဝတ္ျခင္း၊စားျခင္းကိုလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ သူမရရွိတဲ့ ဝင္ေငြအားလံုး 

ကိုလည္း သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။ ေပါလ္ ဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အက်ပ္ကိုင္မႈေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကိုသံုးၿပီး ျပည့္ 

တန္ဆာအျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ သူမထြက္သြားဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ခ်ိန္မွာ သူမကို ရွာေတြ႔ေစရမယ္လို႔ 

က်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေပါလ္ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အဖမ္းခံခဲ့ၿပီး စီရင္ခ်က္ ခ်နုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေထာင္ထဲမွာ ၁ဝ နွစ္အထိ 

ေနသြားရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အမႈစစ္ရင္းေစာင့္ဆုိင္းေနရပါတယ္။

m	နုိင္ဂ်ီးရီးယား | အဂၤလန္

ၿဗိတိသွ်-နုိင္ဂ်ီးရီးယားနုိင္ငံသားစံုတြဲဟာ ၁၄ နွစ္ အရြယ္ ေပါလ္ ကို နုိင္ဂ်ီးရီးယားကေန အဂၤလန္ျပည္ကိုေခၚလာၿပီး 

ေက်ာင္းတက္ဖို႔နဲ႔ အိမ္အလုပ္ေတြလုပ္ေပးရင္ အခေၾကးေငြေပးမယ္ေျပာလုိ႔ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ကိုေရာက္တဲ့ 

အခ်ိန္မွာေတာ့ အဲဒီမိသားစုဟာ သူ႔နာမည္ကိုေျပာင္းၿပီး သူတို႔မိသားစုနုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထဲမွာ ေမြးစားသားအျဖစ္ 

ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အိမ္ကို တစ္ရက္ ၁၇ နာရီနီးပါး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းၿပီး အခေၾကးေငြလည္း မေပးတဲ့ 

အျပင္ ေက်ာင္းလည္းေပးမတက္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုလည္း သိမ္းထားၿပီး သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို 

ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ကင္မရာကိုတပ္ဆင္ၿပီးေတာ့ အျပင္ေလာကနဲ႔ဆက္သြယ္မႈကုိ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ေပါလ္ ဟာ 

လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး မိသားစုျပႆနာကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ ရဲေတြနဲ႔ အဆက္ 

အသြယ္ရခဲ့ပါတယ္။ ရွစ္နွစ္ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရဒီယိုကေနတဆင့္ ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳမႈအေၾကာင္း အစီရင္ခံတာကို 

ၾကားခဲ့ရၿပီး သူက အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတခုကို ရဲဝံ့စြာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစိုးရ မဟုတ္တဲ့ 

အဖြဲ႔အစည္းကလည္း သူ႔ကိုကယ္တင္ၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ ေပါလ္ ကို ၂၄ နွစ္ၾကာ ေခါင္းပံု ျဖတ္ခဲ့တဲ့ 

စံုတြဲကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္အျဖစ္ေစခိုင္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ နွစ္နွင့္ အျခားေသာ ျပစ္မႈေတြအတြက္ 

ေထာင္ဒဏ္ ၄ နွစ္ စုစုေပါင္း တစ္ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ နွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

m	ဂြါတီမာလာ | ဘယ္လ္လစ္

ဂ်နန္ိငု္း အသက္ ၁၃နွစ္အရြယ္တုန္းက သူမကုိ ဘယ္လ္လစ္မွာေနၿပီး လစာေကာင္းတဲ့ ကေလးထိန္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ 

အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဂြါတီမာလာက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဂ်န္နုိင္းလက္ခံခဲ့ၿပီး အလိုတူစြာနဲ႔ ဂြါတီမာလာ 

ကေန ဘယ္လ္လစ္ကို ေမွာင္ခိုသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးထိန္းအလုပ္အစား ဂ်န္နုိင္းကို ရြာငယ္ေလးတစ္ခုရဲ႕ 

ဆုိင္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေစၿပီး လိင္ကုန္ကူးမႈကိုလည္း ခုိင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဂ်န္နုိင္းဟာ နုိင္ငံထဲကို တရားမဝင္ ခိုးဝင္ 

ခဲ့တဲ့အတြက္ အျမဲတမ္းၿခိမ္းေျခာက္ခံရၿပီး သူမရဲ႕လစာကိုလည္း မရရွိခဲ့ပါဘူး။ သူမကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္တဲ့ 
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ၾကံရာပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးကိုလည္းပဲ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပါတယ္။ တစ္နွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာေတာ့ ထြက္ 

ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံရြာသားေတြနဲ႔ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိေတြရဲ႕ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။

m	ဂါနာ

အိုစ ီ အသက္ ၆ နွစ္အရြယ္မွာ သူ႔မိဘေတြက အိုစီ့ ကို ငါးဖမ္းျခင္းဆုိင္ရာ အလုပ္သင္အျဖစ္၊ ပညာသင္ေပးၿပီး 

အလုပ္ပါ ေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပးတဲ့ ငါးဖမ္းေလွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဆီကို ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒါက လိမ္ညာမႈ တစ္ခု 

သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုစီ နဲ႔ အျခား ကေလးေတြက ငါးဖမ္းေလွေပၚမွာ တစ္ရက္ကို နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ 

အေျခအေနေတြထဲမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ဟာ အုိင္အနားမွာ အျခားကေလးေတြကို အိမ္တြင္း 

ကြ်န္ျပဳၿပီး အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္ကေလးမွ ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔က အလုပ္သင္ေတြ 

မဟုတ္ပဲ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစခံရတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအရာရွိေတြနဲ႔ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက 

ကေလးေတြကို ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ ပညာေရး၊ နားခိုစရာ၊ နွစ္သိမ့္ ပညာေပးျခင္းနဲ႔ အျခားေသာ လူကုန္ကူးမႈ 

ဝန္ေဆာင္မႈေတြရရွိတဲ့ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတစ္ခုမွာ လက္ရွိေနထုိင္ေနၿပီး သူတို႔အနာဂတ္ေတြကိုျပင္ဆင္ဖုိ႔ 

အတြက္ ေျခလွမ္းေတြကို စတင္ေနပါတယ္။

m	ဆီးရီးယား | လက္ဘႏြန္

လူသစ္စုေဆာင္းသူေတြဟာ ဆီးရီးယားက အန္ဂ်လာရဲ႕ၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာၿပီး လက္ဘႏြန္မွာရွိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ 

သို႔မဟုတ္ ေဟာ္တယ္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ကမ္းလွမ္းခဲ့လုိ႔ စစ္ပြဲေၾကာင့္ၿပိဳပ်က္ေနတဲ့သူမရဲ႕တုိင္းျပည္ကိုစြန္႔ခြာဖုိ႔ 

အခြင့္အေရးကို အန္ဂ်လာလက္ခံလုိက္ပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ကိုေရာက္ေတာ့ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလး 

အေယာက္ ၇ဝ ေက်ာ္နဲ႔အတူ လိင္ကုန္ကူးမႈကိုခံရၿပီး အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုဟာ ဆီးရီးယန္းအမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူကုန္ကူးသူေတြဟာ မိန္းကေလးေတြကို ေဟာ္တယ္ေတြမွာ ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီး ျပတင္းေပါက္ေတြကိုလည္း 

သံတုိင္နဲ႔ ကာထားပါတယ္။ လိင္ကုန္ကူးဖုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို နွစ္လေက်ာ္ခုိင္းေစခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ကို ေဖာက္ 

သည္ ၂ဝ နဲ႔ ေန႔တုိင္းေတြ႔ေစခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးသူေတြကလည္း မိန္းကေလးေတြကို မုဒိန္းက်င့္ၿပီး ႐ိုက္နွက္ 

ကန္ေက်ာက္ၿပီး ဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ခုိင္းပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ အန္ဂ်လာနဲ႔ အျခားသံုးဦးက လံုျခံဳေရးေတြရဲ႕ 

အလစ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကိုသူတို႔ေတြ႔ၿပီး ကားဆရာကို 

သူတို႔အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ သူက ဒီအေၾကာင္းကို အေဆာက္အဦေတြ စီးနင္းတုိက္ခိုက္တဲ့ ရဲေတြဆီ 

အစီရင္ခံၿပီး အျခားေသာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို ကူညီကယ္ထုတ္ၿပီး သံသယရွိတဲ့ လူကုန္ကူးသူ ၁၈ ဦးကို ဖမ္းဆီး 

ခဲ့ပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၅ဦး ကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးခိုလႈံရာေနရာတစ္ခုဆီကို လႊဲေျပာင္း 

ေပးခ့့ဲၿပီး အျခားသူေတြကိုေတာ့ အိိမ္ျပန္ပို႔ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။  

m	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

နီးနာဟာ သူမအသက္(၁၄)နွစ္အရြယ္မွာ အိိမ္ကေနထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးနဲ႔ေတြ႔ၿပီး သူမကို 

ေဟာ္တယ္ အခန္းတစ္ခုထဲမွာထားကာ သူမရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို ေခၚလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၁၃)နွစ္အတြင္း 

နီးနာဟာ မတူညီတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း အေယာက္ (၂ဝ) ရဲ႕ အင္တာနက္ေပၚမွာ လိင္မႈကိစၥအတြက္ ေၾကညာေရာင္း 

ခ်ခဲ့ၿပီး နႈတ္ေရာ ကုိယ္ခႏၶာကိုယ္ပါ မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူမကို လူကုန္ကူးခံရတဲ့သူေတြကို 

ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးတဲ့ေနရာကို လြႊဲေျပာင္းခံရခ်ိန္မွာ ျပစ္မႈ (၅၂) ခုအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်ခံရၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ 

သူမရဲ႕ ျပစ္မႈေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမႈျဖစ္သလို ပထမဆံုး သူမအသက္ (၁၆)နွစ္အရြယ္မွာ ျဖစ္တဲ့ 

အတြက္ ကေလးသူငယ္တရားရံုးနဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရပါတယ္။ 
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m	အိႏၵိယ

ဂီနာရဲ႕ေက်းလက္ေတာရြာေလးကို လူသစ္စုေဆာင္းတဲ့သူတစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး သူမရဲ႕မိသားစုအတြက္ ေငြအမ်ား 

ၾကီး ရနုိင္မယ့္ ေဒလီမွာအလုပ္ေကာင္းတစ္ခု သူ႔မွာရွိတယ္လုိ႔ သူမရဲ႕အေမကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕အေမဟာ 

လူသစ္ စုေဆာင္းတဲ့သူနဲ႔ ထည့္လုိက္ၿပီး ေဒလီကိုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဂီနာကို အိမ္တြင္းေက်းကြ်န္အျဖစ္ 

ေရာင္းစားခံလုိက္ရပါတယ္။ သူမဟာ နာရီေပါင္း ၂ဝ နီးပါး နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်က္ျပဳတ္၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္၊ ကေလးေတြ 

ၾကည့္ၿပီး အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေျခကို နွိပ္နယ္ရတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွသာလွ်င္ အိပ္ခြင့္ရပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ၾကာၿပီးမွ ဂီနာဟာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီး မိသားစုေတြဆီကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

m	ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ | ထုိင္း | မေလးရွား

ေငြေရးေၾကးေရးအရ မွီခိုမႈကင္းကင္း ရပ္တည္ခ်င္ေနတဲ့ မရပ္ဖ္ နဲ႔ အျခားေသာလူေပါင္း ၂ဝဝ တုိ႔ဟာ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ 

မေလးရွားကို စက္ေလွနဲ႔ေမွာင္ခိုသြားဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းမႈကိုလက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ပြဲစားက ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ အစားအစာနဲ႔ 

ေရအတြက္ ကတိေပးခဲ့ၿပီး ေနာင္မွာ သူတုိ႔ရရွိမယ့္ လစာထဲကေန အဲဒီအစားအစာနဲ႔ေရဖိုးကို ျပန္ေပးရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ 

ပါတယ္။ ပြဲစားကလိမ္လည္ခဲ့တာပါ။ အဖြဲ႔ကို အစားအစာနဲ႔ေရနည္းနည္းသာေပးၿပီး ပိုေတာင္းတဲ့ သူေတြကို 

ရိုက္နွက္ၿပီး စီးနင္းလုိက္ပါလာတဲ့သူေတြကို ထုိင္းလူကုန္ကူးတဲ့စခန္းတစ္ခုဆီကိုေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။ ေမွာင္ခိုလုပ္တဲ့ 

သူေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ဖခင္ဆီကေန ျပန္ေပးဆြဲတဲ့ေငြကို အတင္းအဓမၼေတာင္းယူခဲ့ၿပီး မရပ္ဖ ္ ဟာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့လုိ႔ 

မေလးရွားကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မရပ္ဖ္ ဟာ စာခ်ုဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရၿပီး 

ေနာက္တစ္ခါ ထပ္အလိမ္ခံရျပန္ပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို သိမ္းထားၿပီး 

လူသစ္စုေဆာင္းေၾကးကိုျပန္ေပးဖုိ႔ သူ႔လစာထဲကေန ျဖတ္ထားတာေၾကာင့္ လုပ္ခလစာမရပဲ ေန႔တုိင္း အလုပ္ 

လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ မရပ္ဖ္ ဟာ နုိင္ငံထဲမွာ တရားမဝင္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မတရားဖမ္းဆီးခံရတာကို တုိင္ၾကားခဲ့ရင္ 

အဖမ္းခံရမွာကိုလည္း ေၾကာက္ေနရလုိ႔ သူဟာဆက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ရင္း ေနာက္ဆံုးမွာ အေၾကြးေက်ဖုိ႔ပဲ 

ေမွ်ာ္လင့္ေနပါေတာ့တယ္။ 

m	ကေနဒါ

အသက္ ၁၃ နွစ္ အရြယ္ ေဟာ္လီ က အယ္မလီ ကိုမသိခဲ့ေပမယ့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ နီးစပ္ရာသူငယ္ခ်င္းေတြကတစ္ဆင့္ 

သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ေဟာ္လီ နဲ႔ အယ္မလီ က စကားေတြေျပာေနခဲ့ၿပီး 

သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အြန္လိုင္းသူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရက္မွာေတာ့ အယ္မလီ က ေဟာ္လီ ကိုသူမရဲ႕ 

ရည္းစားက သူတုိ႔နွစ္ေယာက္အတြက္ ဝင္ေငြအမ်ားၾကီးရမယ့္အလုပ္ေတြကို ေတြ႔ထားတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 

သီတင္းပတ္အကုန္မွာ အယ္မလီ ေနတဲ့တုိက္ခန္းကိုလာခဲ့ဖုိ႔ ေဟာ္လ့ီ ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာ္လီ ေရာက္လာခ်ိန္မွာ 

အယ္မလီ၊ သူမရဲ႕ရည္းစားနဲ႔ အျခားေယာက်္ားတစ္ေယာက္က ေဟာ္လီ ကို ေငြအတြက္ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ 

လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဟာ္လီ ျငင္းဆန္တဲ့အခါမွာ သူမကို နာက်င္ေအာင္လုပ္မယ္လုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါ 

တယ္။ ေဟာ္လီ ရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြကို လိင္အေဖာ္အခြ်တ္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုမွာတင္ၿပီး ကေနဒါတဝွမ္းကျမိဳ႕ေတြမွာ 

ပိုက္ဆံေပးတဲ့ ေဖာက္သယ္ေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ တစ္ရက္ေတာ့ အယ္မလီ ရဲ႕ရည္းစား အျပင္ထြက္ 

သြားခ်ိန္မွာ ေဟာ္လီ ကထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး လမ္းသြားလမ္းလာတစ္ဦးဆီကေန အကူအညီရခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ 

၃ ဦးစလံုးကို လိင္ကုန္ကူးမႈနဲ႔ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မႈအပါအဝင္ ျပစ္မႈေျမာက္မ်ားစြာအတြက္ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။
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m	ယူဂန္ဒါ | အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု

စန္းယူ ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းဟာ ယူဂန္ဒါကေန အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ သူမက 

ခရီးစရိတ္ေတြကိုေတာင္ ေပးနုိင္တဲ့အလုပ္တစ္ခုကိုရွာေတြ႔ထားတယ္လို႔ စန္းယူ ကိုေျပာပါတယ္။ စန္းယူ ကလည္း 

သူမ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အလုပ္လုပ္ဖို႔သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒူဘုိင္းကိုေရာက္ၿပီးရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ သူမရဲ႕ 

သူငယ္ခ်င္းဟာေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး စန္းယူ ရဲ႕အေျခအေနကလည္း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။ 

စန္းယူ ရဲ႕အိမ္ကို အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကေရာက္လာၿပီး သူမရဲ႕ခရီးစရိတ္ေတြကို ျပန္ေပးဖုိ႔ေစခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ 

လိင္ကိစၥအတြက္ သူမကိုယ္သူမ ေရာင္းခ်လုိက္ဖုိ႔ စန္းယူ ကို အမ်ဳိးသမီးက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ စန္းယူ က ခုခံတဲ့အခါမွာ 

လူကုန္ကူးတဲ့ သူေတြဟာ သူမကိုရိုက္ႏွက္ကန္ေက်ာက္သလို အစားအေသာက္လည္းမေပးပဲ အျပင္မွာ သံုးပတ္ၾကာ 

ေအာင္ အိပ္စက္ေစခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ ယူဂန္ဒါကလာတဲ့ အျခားမိန္းကေလး ၁၄ ေယာက္နဲ႔ အိမ္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ေနွာင္ခံ 

ေနရၿပီး ေငြေၾကးအတြက္ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခံခဲ့ရပါတယ္။ စန္းယူ နဲ႔အျခားမိန္းကေလး ၂ ဦးဟာ 

ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ယူဂန္ဒါကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ 

m	ျမန္မာ | ထိုင္း

ရွင္းဒီ က ထိုင္းနုိင္ငံရဲ႕ပင္လယ္စာစက္႐ံုတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ လစာေကာင္းေကာင္းရမယ္ဆုိၿပီး ျမန္မာျပည္ကေန 

ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ လူသစ္စုေဆာင္းမႈေငြ ဘတ္ ၁၂ဝဝဝ ($ ၃၄၂)ကို  ရခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုး ဘတ္ ၃ဝဝ 

($၈ .၅ဝ) ရရင္ေတာ့ ေငြေတြကို ျပန္ေပးနုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ခဲ့တယ္။ ေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ပို႔တဲ့လူက ရွင္းဒီ က 

သူ႔ကို ဘတ္ ၂ဝဝဝဝ ျပန္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္ကို ဘတ္ ၂ဝဝ ပဲရမယ္လို႔ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူမနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံက 

အလုပ္သမား ၄ဝ နီးပါးဟာ တစ္ရက္ကုိ ၁၈ နာရီအလုပ္လုပ္ခဲ့ရၿပီး ရရွိတဲ့လုပ္ခေတြအားလံုးနီးပါးကုိ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ 

ေစ်းတင္ေရာင္းထားတဲ့အစားအစာ ဝယ္စားခဲ့ရတယ္။ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္က ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး 

ရွင္းဒီ နဲ႔ အျခားအလုပ္သမားေတြ စက္ရံုထဲမွာပိတ္ေလွာင္ခံရတာကို အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ေျပာခဲ့ပါ 

တယ္။ အစုိးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ထုိင္းအာဏာပိုင္ေတြက စက္႐ံုကိုသြားၿပီး အလုပ္သမားေတြနဲ႔ သူ႔တို႔ရဲ႕ 

မိသားစုေတြကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြက အဲဒီထဲမွာ ၃ နွစ္ၾကာေအာင္ ဖမ္းဆီးခံထားရပါတယ္။
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m	အိႏၵိယ | အဂၤလန္

ပင္လယ္ထဲမွာ စက္ေလွေမာင္းတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗီဟန္ ဟာ စက္ေလွမထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဂၤလန္ျပည္က ကမ္း႐ိုး 

တန္းမွာရွိတဲ့ ဆီစက္႐ံုတစ္ခုမွာအလုပ္လုပ္ဖုိ႔လက္ခံလုိက္ၿပီး မိသားစုနဲ႔ခြဲခြာၿပီးေတာ့ စြန္႔စားအနစ္နာခံမယ္ဆုိရင္ 

အိမ္ကို ပိုက္ဆံပိုၿပီး ေငြပို႔ကာပံ့ပိုးနုိင္မယ္လို႔ေတြးေနပါတယ္။ သူေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကတိေပးထားတဲ့ အလုပ္ 

မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဗီဟန္ ဟာေငြမရပဲ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ ေနခဲ့ရပါတယ္။ 

အိႏိၵယလူမ်ဳိး သေဘာၤပိုင္ရွင္က အေၾကြးမေပးပဲ သေဘၤာကိုစြန္႔ခြာလုိက္ခ်ိန္မွာ သူ႔အဖြဲ႔က လူေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ 

လုပ္ခလစာ မရရွိပဲျဖစ္သြားပါတယ္။ ဗီဟန္္ နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႔သားေတြက သူတို႔ရဲ႕လုပ္အားခမရမခ်င္း ဒီသေဘၤာနားက 

မခြာဖို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယဘဏ္ကပိုင္တဲ့ ဒီသေဘၤာကေန မေပးရေသးတဲ့လုပ္ခေတြကို စီစဥ္ေပးမႈမတုိင္ခင္ 

အထိကို ခုနွစ္လ ၾကာေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရပါတယ္။

m	ဆီးရီးယား | လက္ဘႏြန္

အသက္ ၂၂ နွစ္အရြယ္ ေမယာ ဟာ ေဒသတြင္းပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ သူမရဲ႕မိခင္တုိင္းျပည္ ဆီးရီးယားကေနထြက္ေျပး 

လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ကစက္ရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းရမယ္လို႔ ကတိျပဳမႈကိုရခဲ့ေပမယ့္ သူမေရာက္ရွိ 

ခ်ိန္မွာေတာ့ အျခားေသာ ဆီရီးယန္းအမ်ဳိးသမီး ၇ဝ ေက်ာ္နဲ႔အတူ လိင္ကုန္ကူးေရာင္းဝယ္မႈေစ်းကြက္ထဲကို အတင္း 

အဓမၼ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပါ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ခံစားခဲ့ရ

ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြေနတဲ့တိုက္ခန္းကို ရဲေတြက စီးနင္းရွာေဖြမႈျပဳၿပီး လိင္ကုန္ကူးမႈစီမံကိန္း

မွာပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသား ၁ဝ ဦးနဲ႔အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးကိုဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

m	အိႏိၵယ | နယူးဇီလန္

ရာဂ်စ္ ဟာ ေက်ာင္းသားဗီဇာနဲ႔ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ကိုသင္ယူဖို႔ နယူးဇီလန္ကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စာသင္ 

ၾကားမႈ မစတင္ခင္မွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္တယ္လုိ႔ သူသိထားတဲ့ ဖလန္တီပင္လယ္ေအာ္ကို သြားလည္ၿပီး 

ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ အပိုဝင္ေငြရရွိဖုိ႔သြားလည္ခဲ့ပါတယ္။ သူေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သူျပန္သြားလုိ႔ မရ 

ေတာ့မွန္း သိလုိက္ရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အလုပ္ရွင္က အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းအမွားေတြနဲ႔ သူ႔ကို အတင္း 

အၾကပ္ ေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကီဝီသီးသစ္သီးျခံေတြမွာ နာရီေပါင္း ၈ဝ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ရာဂ်စ္နဲ႔ အျခား ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြဟာ အရမ္းပင္ပန္းတဲ့အလုပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မေက်မနပ္ေျပာခဲ့ရင္လည္း 

နယ္နွင္ ဒဏ္ ေပးခံရမွာ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေပးဆြဲခံရမွာကို ေၾကာက္လန္႔ေနခဲ့ရပါတယ္။ ရာဂ်စ္ရဲ႕ အလုပ္ရွင္ဟာ 

ကတိေပးထားတဲ့ လုပ္အားလစာအတိုင္း သူ႔ကိုမေပးခဲ့ပါဘူး။ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ရာဂ်စ္ ဟာ 

သစ္သီးျခံေတြကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီး နယူးဇီလန္အာဏာပိုင္ေတြဆီကေန အကူအညီရရွိခဲ့ပါတယ္။

m	ဗင္နီဇြဲလား | ထရီနီဒက္ ႏွင့္ ထိုဘာဂို

ဗင္နီဇြဲလားမွာရွိတဲ့ လူသစ္စုေဆာင္းသူနဲ႔အလုပ္လုပ္မိၿပီး စာရာဟာ ထရီနီဒက္နဲ႔ထိုဘာဂိုမွာရွိတဲ့ လူအိုရံုတစ္ခုမွာ 

အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ေငြပိုၿပီးရမွာကိုေတာ့ ရင္ဖုိခဲ့ေပမယ့္ သူမရဲ႕အိမ္နဲ႔ခြဲရမွာကိုေတာ့ စိတ္ 

မသက္မသာျဖစ္ၿပီး သက္ၾကီးရြယ္အုိေတြကို ျပဳစုဖုိ႔သူမမွာအေတြ႔အၾကံဳသိပ္မရွိခဲ့ပါဘူး။ ထရီနီဒက္နဲ႔ထိုဘာဂိုကို 

ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူမအလိမ္ခံလုိက္ရမွန္း သိသြားပါတယ္။ လူသစ္စုေဆာင္းသူဟာ သူမကို ေၾကြးျမီမ်ားစြာတင္ေန 

ေၾကာင္းနဲ႔ လူအိုရံုမွာအလုပ္မလုပ္ေစေတာ့ပဲ ေဒသတြင္းက ေဟာ္တယ္တစ္ခုမွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ 

ေစခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ သူကို ေခၚေဆာင္လာတဲ့သူက ညတုိင္းသူမရရွိတဲ့ေငြအမ်ားစုကို သိမ္းယူလုိက္ပါတယ္။
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m	ကူဝိတ္

နီကိုးလ ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ဆင္းရဲမြဲေတေနတဲ့မိသားစုကုိ စြန္႔ခြာၿပီး ကူဝိတ္မွာအိမ္ေဖာ္အျဖစ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္ ရရွိတဲ့လစာကို 

အိိမ္ျပန္ပို႔ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နာက်င္ခံစားရသလို နႈတ္နဲ႔လည္းေစာ္ကားေျပာဆုိမႈကိုခံရၿပီး 

ကိုးလ ၾကာေအာင္ အဆကမ္ျပတအ္လုပ္လပု္ေပမယ္ ့လစာကိလုည္းမရရွိခဲ့ပါဘူး။ သမူရဲ႕အလပု္လပု္ဖုိ႔ဗီဇာသက္တမ္း 

ကုန္ဆံုးသြားတဲ့အခါမွာ သူမရဲ႕အလုပ္ရွင္က ရဲဆီကိုေခၚသြားၿပီး အျပစ္က်ဴးလြန္သူအေနနဲ႔ မွားယြင္းစြာစြပ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ 

နီကုိးလ္ ဟာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ႀကိဳးစားရွင္းျပကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ကိုးလတုန္းက လစာမရရွိခဲ့တာနဲ႔ မေတာ္မတရားျပဳမႈ 

ေတြကို တုိင္တန္းခဲ့ပါတယ္။ ရဲေတြကနားမေထာင္ပဲ နီကုိးလ္ ကို ၆ လၾကာ ေထာင္က်ေစခဲ့ပါတယ္။ ေထာင္ကေန 

ထြက္လာၿပီးေနာက္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာမွမရရွိပဲ အိမ္ကိုျပန္ပို႔လုိက္ပါေတာ့တယ္။

m	မက္ဆီကို

မက္ဆီကိုရဲ႕ၿမိဳ႕ေသးေလးတစ္ခုမွာေနထုိင္တဲ့ လီလီ ဟာ အလုပ္တစ္ခုကိုလိုအပ္ေနပါတယ္။ ေဒသတြင္း အဝတ္ 

ေျခာက္ေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္ကိုရရွိၿပီး မၾကာခင္မွာ ပိုင္ရွင္က သူမကိုေနရာတစ္ခုနဲ႔ ရာထူးတုိးေပးလုိက္လုိ႔ သူမဟာ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ ပိုင္ရွင္က ခိုးမႈနဲ႔သူမကိုစြပ္စြဲၿပီး လစာမေပးပဲသူမကို အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစခဲ့ပါ 

ေတာ့တယ္။ ၂ နွစ္နီးပါး ဆုိင္မွာ မီးပူတိုက္ေစခဲ့ၿပီး အလုပ္လုပ္တာရပ္သြားရင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားအနုိင္က်င့္မႈ 

ေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ထမင္းအနည္းငယ္တနပ္နဲ႔ ေရနည္းနည္းေလးကိုပဲေပးပါတယ္။ လီလီဟာ ဆုိင္ 

ကေန ေနာက္ဆံုးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္နုိင္ခဲ့ၿပီး ရဲေတြကိုလည္း အဲဒီအေဆာက္အဦကို စီးနင္းရွာ 

ေဖြဖုိ႔ အသိေပးလုိက္ပါတယ္။

m	နုိင္ဂ်ီးရီးယား

ဘိုကုိဟာရမ္ေတြက အက္ပ္ဒူ ရဲ႕ရြာကိုတုိက္ခုိက္ၿပီး သူ႔အသက္ ၁၄ နွစ္အရြယ္မွာ ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို 

စက္ေသနတ္၊ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္ေတြနဲ႔ အေျမာက္ဒံုးက်ည္အစရွိတဲ့ တုိက္ခိုက္ပစ္ခတ္မယ့္လက္နက္ေတြကို 

ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳတတ္ဖုိ႔သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အဲဒီအဖြဲ႔ဟာသူ႔ကိုေခၚသြားၿပီး 

အရပ္သား ၁၈ ဦးကို သတ္ဖို႔အတင္းအဓမၼေစခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရစစ္တပ္ေတြကေန သတင္းအခ်က္အလက္ယူဖို႔ 

အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းၿပီး အႏၲရာယ္ၾကားမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ဘိုကိုဟာရမ္အဖြဲ႔သားအေနနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ္။ 

၃ နွစ္ၾကာေအာင္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရၿပီး သူလွ်ိဳေထာက္လွမ္းမႈတစ္ခုကေန ထြက္ေျပးသြားဖု႔ိဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး သူ႔မိဘေတြကို 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာတဲ့ စခန္းေတြမွာသြားဝင္ရွာေနခ်ိန္မွာ ဘိုကိုဟာရမ္ အဖြဲ႔ဝင္အေနနဲ႔ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ 

m	အဂၤလန္

၂ဝဝ၉ မွာ တင္မ္ ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စံုတြဲတစ္တြဲက သူ႔ကို အိမ္နဲ႔တေန႔ကို 

ထမင္းသံုးနပ္ေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာလုပ္ဖိို႔ ကမ္းလွမ္းတာကို လက္ခံလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ စံုတြဲေနထုိင္တဲ့ 

ေနရာကိုေရာက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြဟာ စုျပံဳေနၿပီး ညစ္ပတ္တဲ့စၾကၤန္လမ္းမွာေနေနၾကတာကို ေတြ႔ 

လုိက္ရ ပါတယ္။ စံုတြဲဟာ သူ႔ရဲ႕ေခါင္းကိုရိတ္၊ အဝတ္ေတြကိုယူၿပီး သူ႔ဖုန္းနဲ႔အေထာက္အထားေတြကို သိမ္းယူလုိက္ပါ 

တယ္။ သူအဖမ္းခံရၿပီလို႔ေျပာၿပီး ရုပ္ပိုင္းေရာ နႈတ္နဲ႔ပါ ေစာ္ကားအနုိင္က်င့္ခ့ဲသလို ဘိလပ္ေျမခင္းတဲ့လမ္းလုပ္ငန္းမွာ 

အလုပ္ လုပ္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူကုန္ကူးသူေတြကို ဖမ္းဆီးနုိင္ခဲ့ၿပီး တင္မ္ လည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါ 

တယ္။
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m	ကေမာၻဒီးယား

လုိင္ ရဲ႕မိသားစုေတြက ေၾကြးၿမီထဲမွာနစ္ျမဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိသားစုကိုကူညီၿပီး ဝင္ေငြပိုရေအာင္ ကူဖို႔အတြက္ 

သူမကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၁၂ နွစ္သာရွိတဲ့ လိုငက္ို ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆးစစ္ခ်က္နဲ႔ အပ်ဳိစင္ျဖစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္ကို 

ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူမကို ေဟာ္တယ္တစ္ခုမွာ ထပ္ခါတလဲလဲ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တဲ့လူတစ္ဦးရဲ႕လက္ထဲကိုထည့္ေပး 

လုိက္ပါတယ္။ ၂ နွစ္နီးပါး လိုင္ ရဲ႕မိခင္ဟာ သူမကို သူတို႔ရဲ႕အေၾကြးေတြကိုဆပ္ဖုိ႔အတြက္ ဆက္ၿပီးေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ 

သူမကို မိခင္ျဖစ္သူက ဒီတခါ ၆ လၾကာေအာင္ ထပ္ေရာင္းဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာကိုသိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လိုငဟ္ာ အိမ္ကေန 

ထြက္ေျပးၿပီး လိင္ကုန္ကူးခံရသူေတြေနတဲ့ အေဆာက္အဦတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

m	နုိင္ဂ်ီးရီးယား | အီတလီ

ေပၚလာ က နုိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာရွိတဲ့ သူမရဲ႕ေမြးရပ္ၿမိဳ႕ကေန အိမ္ကိုလမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာတုန္းမွာ အမ်ဳိးသား 

တစ္ေယာက္က သူမကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အီတလီမွာ လစာေကာင္းေကာင္းရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုရွိေၾကာင္းကမ္းလွမ္းခဲ့ပါ 

တယ္။  အဲဒီလူက ေပၚလာ ကို အလုပ္အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းခေပးရမယ္လုိ႔ေျပာေပမယ့္ အဲဒီေငြပမာဏက 

သူမဆီမွာရွိမေနပါဘူး။ ဥေရာပမွာ အလုပ္ရဖို႔ဆိုတာက တစ္သက္မွာတစ္ခါသာ ရမည့္အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္လို႔ 

ေတြးမိတာနဲ႔ ရရွိတဲ့လစာကေန အေၾကြးေတြကို ျပန္ဆပ္နုိင္မွာပဲလုိ႔ထင္ၿပီး ေငြေတြကိုေခ်းယူၿပီးေတာ့ လုိလိုလားလား 

နဲ႔ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေပၚလာနဲ႔ အျခားေသာ နုိင္ဂ်ီးရီးရန္းအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လူသစ္စုေဆာင္းသူနဲ႔အတူ အီတလီကို 

သြားခဲ့ပါတယ္။ ေရာက္ရွိသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ လိမ္လည္ခံလုိက္ရမွန္းသိၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ခရီးစရိတ္အေၾကြးေတြကို 

ဆပ္ဖို႔အတြက္ ျပည့္တန္ဆာအလုပ္ကို လူသစ္စုေဆာင္းသူေတြက အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခဲ့ပါတယ္။ ေပၚလာနဲ႔ 

အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ရဲေတြရဲ႕ စီးနင္းတုိက္ခိုက္ရွာေဖြမႈအတြင္းမွာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ 

m	ယူကရိန္း | ရုရွား

ဆိုဖီယာ ဟာ သူမရဲ႕ယူကရိန္းအလယ္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ေသးေလးကေန ေမာ္စကိုကို ေစ်းဆုိင္မွာလုပ္ရမယ္လုိ႔ကတိေပး

တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔သြားခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာ အလုပ္အတြက္ သူတို႔ကို ကမ္းလွမ္းတဲ့ 

အမ်ဳိး သားက သူတုိ႔ရဲ႕နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကို သိမ္းဆည္းလုိက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္မွာရွိတဲ့ သံဆူးႀကိဳးေတြကာရံထားတဲ့ စက္ရံု 

ေဟာင္း တစ္ခုကို ေခၚေဆာင္သြားပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ထြက္မေျပးနုိင္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အေစာင့္ေတြက 

ေစာင့္ၾကပ္ေနပါတယ္။ တစ္ရက္ကို ၁၈ နာရီေလာက္ တရားမဝင္တဲ့ ေဗာ္ကာေတြကို ပုလင္းထဲထည့္၊ ထုပ္ပိုးၿပီး 

ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ အလုပ္ကို ၂ လနီးပါး လုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ရဲေတြက စက္ရံုကို စီးနင္းတုိက္ခုိက္ရွာေဖြခ်ိန္မွပဲ ဆုိဖီယာဟာ 

ေနာက္ဆံုးမွာ လြတ္ေျမာက္သြားပါေတာ့တယ္။ 

m	အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

ေအမီ အသက္ ၁၂ နွစ္အရြယ္မွာ အရက္နဲ႔မူးယစ္ေဆးစြဲေနတဲ့ သူ႔အေဖဟာ သူမကို ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

ေစာ္ကားမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္ရဲ႕မေတာ္မတရားျပဳမႈေတြကေန ထြက္ေျပးနုိင္ဖုိ႔ သူမအသက္ ၁၇ နွစ္မွာေတာ့ 

သူမရဲ႕သူငယ္ခ်င္း လီဆာ နဲ႔အတူေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေအမီ အျမဲတမ္းျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္အိမ္မက္မက္ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ 

တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ကို သူမသိတယ္လို႔ လီဆာ က ေအမီ ကိုေျပာပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအမ်ဳိးသားက ေအမီ ကုိ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ဖုိ႔ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခဲ့ၿပီး သူမရရွိတဲ့ေငြအားလံုးကို 

သိမ္းၿပီး ေဟာ္တယ္အခန္းထဲမွာ အစားအစာနည္းနည္းေလးေပးၿပီး ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ပိတ္ေလွာင္ထားခ့ဲပါတယ္။ 

သူမ ထြက္ေျပးရင္ သတ္ပစ္မယ္လုိ႔ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေအမီ ဟာ ေနာက္ဆံုး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပိီး 
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အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ လက္မွတ္ရ သူနာျပဳအကူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အျခားသူေတြကိုကူညီနုိင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ 

m	ဖိလစ္ပိုင္

မာရီယာ က ဂ်က္စမင္း ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီး မနီလာမွာရွိတဲ့ အင္တာနက္ဆုိင္တစ္ခုမွာအလုပ္ရဖုိ႔အတြက္ ကတိေပးတာ 

ေၾကာင့္ ဂ်က္စမင္းဟာ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ မာရီယာ က ဂ်က္စမင္း နဲ႔ အျခားေသာ မိန္းကေလးတစ္ဒါဇင္ကို 

စုေဆာင္းၿပီး သူမတို႔ ေနထုိင္တဲ့ရြာငယ္ေလးကေန မနီလာကို အဖြဲ႔လုိက္ခရီးထြက္ဖုိ႔စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းမွာ 

လံုျခံဳေရး အေစာင့္က မာရီယာနဲ႔မိန္းကေလးအဖြဲ႔ကို မသကၤာတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕အေထာက္အထားေတြနဲ႔အလုပ္နဲ႔

ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေတာင္းခ့ဲပါတယ္။ မာရီယာ က သင့္ေလ်ာ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကို မေပးနုိင္ခဲ့ 

တာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြသိရွိခဲ့တာက အဲဒီေနရာမွာဘာအင္တာနက္ဆုိင္မွမရွိပဲ မာရီယာက 

မိန္းကေလး ေတြကို အြန္လုိင္းကတဆင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရာင္းဝယ္မႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔အစီအစဥ္ရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

m	အာဖဂန္နစၥတန္

ပါရွာ အသက္ ၁ဝနွစ္အရြယ္မွာ သူ႔မိသားစုက သူ႔ကိုေက်ာင္းထုတ္ၿပီး အုတ္ဖိုတစ္ခုမွာ ဝင္ေငြကို တနည္းတလမ္းနဲ႔ 

ရရွိေစဖုိ႔ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ပါရွာ ရဲ႕မိသားစုဟာ အုတ္ဖိုပိုင္ရွင္ဆီမွာ ေငြေတြကိုေခ်းယူထားၿပီး ပါရွာ ရဲ႕ဖ်ားနာ 

ေနတဲ့ဖခင္ကို ၾကည့္ရႈေနရတာေၾကာင့္ အေၾကြးနဲ႔ အတိုးေတြက ေက်ာ္လြားလို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားေန 

ပါတယ္။ ၃ နွစ္ၾကာေအာင္ ပါရွာ ဟာ ေျမစာေတြအျပည့္နဲ႕လက္တြန္းလွည္းကို တစ္ရက္ ၁၂ နာရီၾကာေအာင္ ဖခင္နဲ႔ 

ေမာင္နွမေတြနဲ႔အတူ ဆြဲေနခဲ့ရပါတယ္။ ပါရွာ ရဲ႕မိသားစုကအေၾကြးေတြကို မဆပ္နုိင္ခဲ့ရင္ ပါရွာ နဲ႔သူ႔ေမာင္နွမေတြဟာ 

အဲဒီအေၾကြးကို ဆက္ၿပီးအေမြခံရမွာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္သားသမီးရတဲ့အထိကို ဆပ္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

m	ယူဂန္ဒါ

ေမရီ ဟာ ယူဂန္ဒါမွာ လွ်ပ္စစ္ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။ သူမအသက္ ၁၆ နွစ္ 

ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူမရဲ႕ေက်ာင္းစရိတ္ေတြကို သူမရဲ႕မိဘေတြက မပံ့ပိုးနိုင္ သို႔မဟုတ္ မေပးနုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ 

ကမ္ပါလာရဲ႕ အျပင္မွာရွိတဲ့ အေဒၚေနထုိင္တဲ့ရြာကို သူမကိုပို႔လုိက္ပါတယ္။ သူမရဲ႕အေဒၚဟာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု 

ၾကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေမရဟီာ ေငြအတြက္ ေမွာင္ခိုျပဳလုပ္ျခင္းခံလုိက္ရပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေမရဟီာ 

ဆုိင္တစ္ခုမွာ အလုပ္ရၿပီး သူမရဲ႕သူေဌးဟာ ဆုိင္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ပဲ လိင္ဆက္ဆံခုိင္းပါတယ္။ 

တစ္ရက္မွာေတာ့ လူမႈလုပ္သားတစ္ဦးက ဆုိင္ကိုေရာက္လာၿပီး ေမရကီို ဆုိင္ကေနထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေအာင္ 

ကူညီနုိင္တဲ့အဖြဲ႔တစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေမရီဟာ 

ထြက္ခြာနုိင္ခဲ့့ၿပီး ေက်ာင္းျပန္တက္နုိင္ကာ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဘြဲ႔ကိုလည္း ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ TIP Report 2006 – 2007 မွ ျဖစ္ရပ္မ်ား)
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၂ .၅။ လူကုန္ကူးခံရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား)
လူကုန္ကူးမႈက်ဴးလြန္ျခင္းတြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားအေပၚ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ 

ျခင္း၊ ကာယကံရွင္ႏွင့္ ၎၏မိသားစုအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သိမ္းယူထားျခင္းမွစ၍ 

ေသဆံုးေစသည္အထိ ဆိုးရြားသည့္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ႐ံုသာမက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ 

လံုျခံဳေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားအား ထိပါးအႏၱရာယ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္း၊ ရာဘာျခံ၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာစက္ရုံမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 

သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားအား ေတာင္းရမ္းစားေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ခုိင္းျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ျဖတ္ 

ေတာက္ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ သၾကားလံုး၊ ပန္း စသည္တုိ႔ကိုေရာင္းခုိင္းျခင္း အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ 

ရသည္။ ထို႔ျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္မ်ား မၿပီးပါက ရိုက္နွက္ျခင္း၊ အစာမေကြ်းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အိပ္ေရး 

ဝဝ မအိပ္ရျခင္း၊ မလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္မ်ား လုပ္ရျခင္း၊ နားခ်ိန္မရွိျခင္း၊ အျမဲတမ္းေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း၊ အခြင့္အေရး 

မ်ား ဆံုးရံွဳးျခင္း (သို႔) အခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္း စသည္တုိ႔ကိုႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ 

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲေသာ ျပသာနာျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ 

အနာတရျဖစ္ရျခင္းကိုႀကံဳေတြ႔ရသည့္အျပင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပို္င္းတြင္လည္းထိခိုက္ခံစားၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

၎တို႔ကို မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းၿပီးပါကလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္သားေကာင္ထပ္မံျဖစ္ႏိုင္ေခ် (လူကုန္ကူး 

ခံရႏိုင္ေခ်) ရွိပါသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရာင္းစားခံရေသာသူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုပတ္ဝန္းက်င္မွ အေကာင္းျမင္ရန္၊ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆုိရန္ 

ခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ားရွိေနတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သူမ်ားသည္လည္း ထုိသို႔ 

ေသာသူမ်ားကို အေကာင္းျမင္ေပးၿပီး ေႏြးေထြးလက္ခံမႈမ်ားလည္း ရွိနုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၎တို႔အတြက္ ေႏြးေထြး 

မႈရွိၿပီး အကူအညီျဖစ္ေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကၽြန္းမ်ားတြင္တံငါသည္အျဖစ္ကၽြန္ျပဳျခင္းခံရသည့္ျမန္မာမ်ား၏ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား

n	ျဖစ္ရပ္မွန္ (၁)

ကိုႏိုင္သည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ကတည္းကစၿပီး အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတူရယ္ကၽြန္းကိုေရာက္ရွိခဲ့ကာ ယာယီေဆာက္ထားသည့္ 

အိမ္ေလးတြင္ေနခဲ့ရသည္။ ကိုႏိုင္၏ ေခါင္းေပၚကဆံပင္မ်ားကို ျဖဲၾကည့္လိုက္လွ်င္ အမာရြတ္ထေနသည့္ဒဏ္ရာ 

ေဟာင္းႀကီးကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဒဏ္ရာသည္ အိမ္ျပန္ခ်င္သည္ဟုေျပာသည့္အတြက္ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးမွ 

ဦးေခါင္းအား ရိုက္ခြဲခံခဲ့ရသည့္ ဒဏ္ရာျဖစ္သည္။ ထိုစကားကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာမိသည့္အတြက္ စက္ေလွေပၚတြင္ 

သူ႕အား ေျခက်င္းခတ္ထားၿပီး အစာ၊ ေရမေပးပဲ ရက္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ဒဏ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

ထပ္ေျပာလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္။ သိုိ႔ေပမဲ့ ညတစ္ညတြင္ ကိုျမင့္ႏိုင္သည္ ေရကူးၿပီး 

ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ေဒသခံမိသားစုတစ္စု၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာတြင္းတြင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။

ကိုႏိုင္သည္လြန္ခဲ့သည့္ ၂၂ ႏွစ္က ထြက္ခြာသြားခဲ့သည့္ ရြာေလးကို ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကားေပၚကခုန္ဆင္းသြားၿပီး 

ကေလးမေလးတစ္ဦးအား ေျပးဖက္လိုက္ပါသည္။ ထိုကေလးမေလးသည္ သူ၏သမီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္နားတြင္လည္း 

ဒယီးဒယိုင္ျဖင့္ ကိုႏိုင္ထံ ခ်ည္းကပ္လာေနသည့္ ပိန္ပိန္ေသးေသးအဘြားအိုတစ္ေယာက္သည္ အနားေရာက္ခါနီးတြင္  

ေျမေပၚလဲက်လုလုျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင့္ႏိုင္သည္ ထိုအဘြားအို၏ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္အားေျပးဆြဲထားလုိက္ရာ 

သူ၏ အေမပင္ျဖစ္သည္။
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n	ျဖစ္ရပ္မွန္ (၂)

အသက္ (၁၇) ႏွစ္သာရွိေသးေသာ မင္းမင္းေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရြာေလးတစ္ရြာသို႔ လူတစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ရမည္၊ လစာေကာင္းရမည္ဟုေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ထိုင္း 

နယ္စပ္ထိ ေတာေတာင္မ်ားျဖတ္ၿပီး ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္  ပြဲစားမွ မိမိအား စက္ေလွသူႀကီးတစ္ဦး 

ထံတြင္ ေရာင္းစားခဲ့သည္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ျမင္မည္စိုးသျဖင့္္ စက္ေလွဝမ္းထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့ရသည္။ 

အနည္းဆံုး ေျခာက္လအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္အိမ္ျပန္ႏိုင္သည္ဟု စက္ေလွသူႀကီးမွ ေျပာခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္လစာကိစၥအားမသိရွိရပါ။ မင္းမင္းမွ ေျခာက္လ အလုပ္လုပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းတြင္ (၁၇) ရက္ၾကာ 

ၿပီးေနာက္ အင္ဒိုနီးရွားအေရွ႕ဘက္ အင္ဘြန္းကၽြန္းေပၚ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ မိမိကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာ 

အလုပ္သမား အမ်ားအျပားကိုေတြ႔ရွိသည္။ ထိုသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ မိမိသိရွိထားသည့္ ေျခာက္လစာခ်ဳပ္ ဆို 

သည္မွာမရွိ၊ လစာလည္းမေပး၊ ထြက္ေျပးရန္လမ္းစမျမင္ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုသူေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွသူ၏ ရြာေလးသည္ မိုင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာလ်က္ရိွသည္။ မိမိအသက္ မိမိမပိုင္ေတာ့သလို 

အတိတ္ဘဝ ဝဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကြးတစ္ခုအျဖစ္သာ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ပထမတစ္လတြင္ သံုးရက္လံုး မစားခ်င္မေသာက္ခ်င္နွင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္၍ လဲေနခ်ိန္ စက္ေလွသူႀကီး 

ေရာက္လာၿပီး အလုပ္မလုပ္ပဲ အိပ္ေနသည္ကိုေတြ႕၍ ေနာက္တစ္ခါေတြ႔လွ်င္ ပင္လယ္ထဲပစ္ခ်ခဲ့မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ 

ခဲ့သည္။ မင္းမင္း၏ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕မွ သူ႔အားသေဘၤာကုန္းပတ္ေပၚဆြဲေခၚသြားၿပီးေဆးတိုက္ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ 

ခ်က္ခ်င္းအလုပ္ျပန္လုပ္ရသည္။ လူတစ္ကုိယ္လံုး ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေနၿပီး ေခ်ာင္းတဟြတ္ဟြတ္ဆိုးေနသည့္ၾကားက ရွိသမွ် 

ခြန္အားႏွင့္ ဖ်စ္ညႇစ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႏွစ္လမွ်သာေျမႀကီးအား ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ 

ထြက္ေျပးႏိုင္ဖို႔လမ္းမရွိ။ တစ္ခါတစ္ရံစီးကရက္ေလးငါးဗူး၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ႏွင့္ ေကာ္ဖီထုပ္တခ်ိဳ႕ ရေသာ္လည္း 

လစာမရရွိေပ။ တစ္ေန႔လံုး တစ္ညလံုးေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္လည္းထမင္းဝဝမစားရ၊ ေရၾကည္ေရခ်ိဳ 

မေသာက္ရ၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း အသက္စြန္႔လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ မုန္တိုင္းမိမည္ကို အၿမဲတမ္းစိုးရိမ္ေနရသည္။ 

ထိုထဲတြင္ မိမိတို႔အတြက္ အဆိုးဝါးဆံုးရန္သူမွာစက္ေလွသူႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ မင္းမင္းသည္ သူကဲ့သို႔ အနွိပ္စက္ 

အႏိုင္က်င့္ခံခဲ့ရေသာ ျမန္မာတစ္ေယာက္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသြားသည္ကိုလည္း ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

ေသဆံုးသြားသည့္ ရုပ္အေလာင္းအား သူႀကီးမွ သာသာေလးပင္ေရထဲကန္ခ်လိုက္သည္ကို ျမင္ခဲ့ရသည္။

ငါးဖမ္းသေဘၤာေပၚတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာအလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ မင္းမင္း လုပ္အားခစတင္ရရွိခဲ့သည္။ လုပ္အားခအား 

ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေပးၿပီးတစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၈၇) ေဒၚလာျဖင့္ သံုးႏွစ္ခြဲၾကာသည္ထိ လုပ္ကိုင္လာခဲ့ရာမွ ေခ်ာင္းဆိုး 

ေသြးပါ ေရာဂါရလာၿပီး အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္ခံအားဆုတ္ယုတ္ခဲ့သည္။ သူႀကီးထံ အိမ္ျပန္ခ်င္ 

သည္ ဟုေျပာလွ်င္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အလုပ္အတင္းအက်ပ္ခိုင္းျပန္သည္။ ထိုလူမ်ား၏လက္ထဲတြင္  အႏွိပ္စက္ခံၿပီး 

ေသရတာထက္ မိမိကုိယ္ကိုပင္လယ္ထဲခုန္ခ် သတ္ေသရန္ၾကံခဲ့ေသာ္လည္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားကဖက္ထားၿပီးမလုပ္ရန္

တားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စက္ေလွဆိပ္ကမ္းျပန္ေရာက္လွ်င္ ထြက္ေျပးဖို႔ အျခားသေဘၤာသာမ်ားအၾကံေပးသျဖင့္ 

မင္းမင္း စိ္တ္ေလ်ာ့ခဲ့ရသည္။

စက္ေလွဆိပ္ကမ္းကပ္ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔တြင္ပင္ မင္းမင္းထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးႀကီး 

တစ္ဦးမွ သူ၏ေနအိမ္တြင္ ဝွက္ေပးခဲ့ၿပီး မိမိ၏ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ တီဘီေရာဂါအား ေပ်ာက္ေအာင္ကုသေပးခဲ့သည္။ 

အမ်ိဳးသမီးၾကီးသည္ မိမိအား သားတစ္ဦးသဖြယ္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္အတြက္ ရရာအလုပ္လုပ္ရင္း 

ေလးႏွစ္မွ် ေနလာခဲ့သည္။ အိမ္ျပန္ရန္ကားလက္မေလွ်ာ့ေသးပါ။

မင္းမင္း အသက္ ၂၄ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတစ္ေန႔တြင္ သူ႔အားအကူအညီေပးမည့္ အင္ဒိုနီးရွားလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ 
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လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ သိကၽြမ္းခဲ့သည္။ ထိုနွစ္မတ္လတြင္ပင္  မင္းမင္းအပါအဝင္ လူကုန္ကူးခံရသူ ျမန္မာလုပ္သား ၂၁ 

ေယာက္ကို  IOM အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ျပန္လာခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ ကၽြန္တံငါသည္၊ ၂ဝ၁၆)

၂ .၆။ လူကုန္ကူးသူမ်ား
လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ မည္သည့္လူမ်ဳိးမဆို၊ ဘာသာဝင္မဆိုျဖစ္နုိင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားသာမက 

လိင္တူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ သူစိမ္းမ်ားထက္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ အသိမိတ္ေဆြ၊ 

ယံုၾကည္အား ကိုးရသူ၊ ၾသဇာေညာင္းသူ အမ်ားစုသာ ျဖစ္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ စုေဆာင္းသိမ္းသြင္းသည့္

အဆင့္တြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုပိုမိုေတြ႔ရတတ္ၿပီး လမ္းခရီးတြင္ေခၚေဆာင္ျခင္းတို႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား 

မ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ နုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားကုန္ကူးသူမ်ားမွျပဳလုပ္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ား 

ထဲတြင္လည္း အခ်ိဳ႕သည္ ယခင္အခ်ိန္က လူကုန္ကူးမႈ၏သားေကာင္ (လူကုန္ကူးခံရသူ) မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

နိုင္ငံတကာမွစာတမ္းမ်ားအရ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွ လူႀကီးပိုင္းအသက္အရြယ္အထိ 

မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆို ျဖစ္နုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ တကိုယ္တည္းသမားမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ 

အိမ္ေထာင္မိသားစုနွင့္ သားသမီးမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ လူကုန္ကူးသူအမ်ားစုတြင္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား 

ရွိထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ ကားဒရိုင္ဘာ၊ အလုုပ္သမားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 

သာမန္လူမ်ား ျဖစ္နုိင္သကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ရဲအရာရိွနွင့္ နုိင္ငံေရးသမားကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္ျမင့္ 

ရာထူးရွိေသာသူမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

လူကုန္ကူးသူမ်ား၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈကြန္ယက္ႏွင့္အဆင့္မ်ား

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။https://www .unodc .org/documents/human-trafficking/2008/BP016Profilingthe Traffickers .pdf)

ေအာက္ေျခတြင္စုေဆာင္းသူမ်ား (Grassroot Intelligence Gatherers) - ေစ်း၊ ရထားဘူတာ 
ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ထိခိုက္ခံစားလြယ္သူမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းကာ 

ပထမအဆင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဓိက လူကုန္ကူးသူမ်ားအား အစီရင္ခံျခင္း။

အဓိကမက်ေသာလူကုန္ကူးသူမ်ား (Secondary Traffickers) - လူမ်ားအား 
ပထမအဆင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားဆီသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း။ ထိုသူမ်ားသည္ တခါတရံတြင္ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ေဆြမ်ဳိးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသိအကြ်မ္းမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ 
ထားသူမ်ားနွင့္ ေၾကးစားလူမိုက္မ်ားပါဝင္သည္။

ပထမအဆင့္လူကုန္ကူးသူမ်ား (Primary Traffickers) - မတူညီေသာ ေနရာေဒသ 
မ်ားတြင္ ေတာင္းဆုိလာသည့္အတိုင္း လူမ်ားကုိ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ ဝယ္ 

ယူျခင္း။

အဓိကလူကုန္ကူးသူမ်ား (Master Traffickers) - လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ 

အခ်က္ျပ ညွိနႈုိင္းျခင္းနွင့္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း။
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၃ .၁။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိလက္ရွိဥပေဒ
ကေလးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈအပါအဝင္ လူကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈ 

တားဆီး ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂ဝဝ၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ 

ကေလးမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းကို အထူးသတိျပဳလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါ 

သည္။ ထိုဥပေဒထဲတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ ကေလးဆုိသည္မွာအသက္ 

(၁၆)နွစ္ မျပည့္ေသးေသာသူကို ဆုိလိုၿပီး လူငယ္ဆုိသည္မွာအသက္ (၁၆) နွစ္ျပည့္ၿပီး (၁၈) နွစ္မျပည့္ေသးသူကို 

ဆုိလုိသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၏ ေနာက္ခံ 

အက်ဥ္း

လူကုန္ကူးျခင္းသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလ်က္ရွိေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ လူေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္  ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းလုပ္ရပ္ကို ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ 

သည္းမခံပဲ အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တံု႔ျပန္တိုက္ဖ်က္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 

အား ျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီး၊ ယင္းမွာ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ တရားစီရင္ေရး 

ယႏၲရားကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ ယင္းတို႔၏အခြင့္အေရး 

မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ဤဥပေဒအား ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 

အေျခခံေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဝန္းအဝိုင္းကို ထူေထာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးျခင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ကိုင္တြယ္ရခက္သည့္ျပသာနာျဖစ္ၿပီး၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ 

အနာတရ ျဖစ္ျခင္းအျပင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားျခင္း၊ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ သားေကာင္ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရး ျပဳလုပ္ေပးသည့္အဆင့္ထိ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ 

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
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- ေမ -

- ဇြန္ -

- ဇူလိုင္ -

- ၾသဂုတ္  -

- စက္တင္ဘာ -

- ေအာက္တိုဘာ -

- ႏိုဝင္ဘာ -

- ဒီဇင္ဘာ -

- ဇန္နဝါရီ -

- ေဖေဖာ္ဝါရီ -

- မတ္ -

- ဧၿပီ -

- ေမ -

- ဇြန္ -

- ဇူလိုင္ -

- ၾသဂုတ္  -

- စက္တင္ဘာ -

- ေအာက္တိုဘာ -

- ႏိုဝင္ဘာ -

- ဒီဇင္ဘာ -

- ဇန္နဝါရီ -

- ေဖေဖာ္ဝါရီ -

- မတ္ -

- ဧၿပီ -

- ေမ -

- ဇြန္ -

- ဇူလိုင္ -

- ၾသဂုတ္ -

- စက္တင္ဘာ -

- ေအာက္တိုဘာ - 

- ႏိုဝင္ဘာ -

- ဒီဇင္ဘာ -

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ 
အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲကို  
က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ၊ လူေမွာင္ခုိမႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ 
စာခ်ဳပ္တို႔တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဥေပဒေရးထံုးေရးနည္းနွင့္အညီ 
ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးသားႏိုင္ရန္္အတြက္ 

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသို႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးပို႕ခဲ့ပါသည္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းကို 
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း 
ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း 
ေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား 
တက္ေရာက္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ 
ေလ့လာ သံုးသပ္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ 
တစ္ခုက်င္းပခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသည္ ၂ဝဝ၅ ဇြန္လတြင္ 

ဥပေဒမူ ၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲဲၿပီးျပည္

ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႕ 

ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။
ဥေဒမူၾကမ္းအေပၚသေဘာထားမွတ္ခ်က္ 

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
တြင္ ေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ရံုး၊ တရား ရံုးခ်ဳပ္၊ 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ ဥေပဒမူၾကမ္းေပးပို႔၍ 

အၾကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့သည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ 
ဥပေဒမူၾကမ္းကို  
အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ 

တြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး 

ဥပေဒကို  အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - နည္းဥပေဒေရးဆြဲရန္ လက္ရွိဥပေဒကို ျပန္သံုးသည့္အခါ ေခတ္ကာလႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ဘက္စံုပါဝင္ 
သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင့္မ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
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၃ .၂။  ျမန္မာနုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ 
 (စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ား)

မည္သူမဆုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုကုန္ကူးသည္ဟု ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ 

(၁ဝ) နွစ္ မွအမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ 

ကေလးနွင့္ လူငယ္မဟုတ္သူမ်ားကိုကုန္ကူးလွ်င္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ (၅)နွစ္မွ (၁ဝ)နွစ္ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း 

ခ်မွတ္နုိင္ပါသည္။ လူူကုန္ကူးရန္ ကေလးေမြးစားျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းအတုျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ 

ျပဳလုပ္သူကုိ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ (၅)နွစ္မွ (၁ဝ)နွစ္အထိခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နုိင္ ပါသည္။ 

အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွ လာဘ္စားမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္ဟု ျပစ္မႈထင္ရွားလွ်င္ အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ (၃)နွစ္ မွ (၇)နွစ္ 

အထိ ခ်မွတ္နုိင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္းခ်မွတ္နုိင္ပါသည္။

၃ .၃။  လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ား
• ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ လူကုန္ကူးတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအကူအညီေပးေရး ဥပေဒ

• ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၊ ၂၃

• ၂ဝဝ၃ ခုနွစ္၊ ေသြးႏွင့္ ေသြးပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈၊ ၂ဝ၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃

• ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရွိသည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ

• ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉

• ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆

• ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၊ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၊၅၊၆၊၇၊၈

• ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ အဂတိလိုက္စားမႈတားျမစ္ေရးအက္ဥပေဒ

• ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (အေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၊

• ၁၈၆၁ ခုႏွစ္၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၂၊ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၆၃၊ ၃၆၄ ၃၆၄၊ ၃၆၅၊ ၃၆၆၊ ၃၆၇၊ ၃၆၈ 

၃ .၄။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားဥပေဒအရကူညီေပးျခင္း - 
 တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (အစိုးရ၏ အဓိကတာဝန္)
လူကုန္ကူးခံရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္၊ လူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိမထိခုိက္ေစရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုး 

မ်ားတြင္ အမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေသာအခါ သီးသန္႔ရံုးခန္းမ်ားတြင္စစ္ေဆးရန္ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ကေလးမ်ား)၊ 

လာဘ္စားမႈ မရွိေစရန္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အမႈအားစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ မေသခ်ာေသးဘဲ သတင္းထုတ္ 

ျပန္မႈ မလုပ္ေစရန္၊ အမႈရင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာေနထုိင္နုိင္သည့္ 

ေနရာစီစဥ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။



31

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

လူကုန္ကူးခံရသည့္ သူမ်ားသည္ျဖစ္စဥ္ေပၚမူတည္၍ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေသာ 

ေၾကာင့္ ျပန္လည္ကုစားေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူကုန္ကူးခံရသူတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ 

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုမိမိယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ၿပီး အျပစ္ရွိသကဲ့သို႔ခံစားရျခင္း၊ လက္တုန္႔ျပန္ 

လိုျခင္း၊ ဂလဲ့စားေခ်လိုျခင္းစသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ား ရွိတတ္သည္။ 

၎အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ၊ ကိုယ္ကာယ 

ေရးရာမ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုအပ္သည္။ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာေနအိမ္ စီစဥ္ေပးျခင္းအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရေသာသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔ 

နားလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ သတင္းဖလွယ္ျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္း 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္လူကုန္ကူးမႈမွတိုက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ အျခားျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 

လူကုန္ကူးခံရသူသည္ မိမိႏိုင္ငံ (Country of Origin) သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ လူဝင္ႀကီးၾကပ္မႈ ဥပေဒ 

အရလည္းေကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းခံရသျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ရေသာ ျပစ္မႈအတြက္ ျပည့္တန္ဆာ 

ႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ အေရးယူသင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အထူး 

လိုအပ္ပါသည္။

လူကုန္ကူးေရာင္းဝယ္ခံရျခင္းကို ေရွာင္ရွားနုိင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ၎ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသိရွိထားရန္လုိအပ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား (နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္ျပည္တြင္း) သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ စိစစ္ျခင္း 

(ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း)

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား (နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္ျပည္တြင္း) ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း (ဥပမာ- ေဂဟာတြင္ေနရပါက လိုအပ္ေသာ ရုပ္ပိုင္း/ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း)

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား (နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏွင့္ျပည္တြင္း)ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ လ်ွိဳ႕ဝွက္ရမည့္အရာမ်ား 

ကိုေစာင့္ထိန္းၿပီး ၎တို႔၏ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ လိုအပ္ေသာပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း။ (ဥပမာ-ႏိုင္ငံသား 

စိစစ္ေရး ကတ္မရွိသူ (သို႔) ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားအားႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးျခင္း)

• ကေလးသူငယ္မ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိသူမ်ား၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား 

ႏွင့္ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္သူမ်ားအား ဦးစားေပး၍ ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံုမွန္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
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လူကုန္ကူးခံရေသာအမ်ဳိးသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ား

n	ျဖစ္စဥ္ (၁)

လူကုန္ကူးခံရေသာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေဒသမွပြဲစားမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လက္ထဲသုိ႔ျပန္လည္ 

မေရာက္ရွိရန္ ၎တုိ႔ကိုကာကြယ္ေပးရန္ေျပာဆုိၾကပါသည္။ လူကုန္ကူးမႈတရားရံုးတင္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ သံသယရွိသူ 

တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ေနမည္ကို ၎တုိ႔ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါသည္။ ဆုိက္ေရာက္နုိင္ငံအတြင္း ၎တုိ႔၏ေဘးကင္းေရးႏွင့္ 

လံုျခံဳမႈကို စိုးရိမ္ၾကၿပီး ထိုနုိင္ငံတြင္းတြင္ လုိအပ္ေသာ တရားဝင္အေထာက္အထားမ်ားအား ရရွိေစခ်င္ၾကပါသည္။ 

တခါတရံတြင္ လူကုန္ကူးသူ၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ၎တုိ႔နွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား 

ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါက ၎တုိ႔၏ 

တရားမဝင္ ေနထုိင္ေနမႈေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရဲမ်ားကဖမ္းဆီးနုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္လူကုန္ကူးခံရတဲ့သူ 

အခ်ဳိ႕တြင္ ၎တုိ႔နွင့္အတူေနထိုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔နွင့္ 

ပတ္သက္ေသာသူမ်ား၏ တရားမဝင္ေနထုိင္မႈ အေပၚတြင္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

လူကုန္ကူးခံေသာသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ပံ့ပိုးရန္ အခြင့္အာဏာရထားေသာ အစိုးရနွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားလည္း လူကုန္ကူးခံရေသာသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာသြားလာနုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 

၎တုိ႔အားမေပးဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းသည္ တူညီေသာလူကုန္ကူးခံရသည့္ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္၎တုိ႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္္ ျဖစ္ပါက ၎တုိ႔၏ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ မလုိအပ္ေပ။ ေဘးကင္းရန္နွင့္လံုျခံဳ 

ေရးအား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူကုုန္ကူးခံရသူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုိအပ္ခ်က္အေပၚတြင္ သိရွိရန္လုိအပ္ၿပီး 

ေထာက္ပံ့ေပးသြားသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္ေသာတုိင္းျပည္၏ တရားရံုးတြင္ 

သြားေရာက္ တရားရင္ဆုိင္ေနစဥ္တြင္ လံုျခံဳစြာေနထုိုင္ခြင့္ရနုိင္ေသာေနရာမ်ားနွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္နုိင္ 

ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုအထူးလုိအပ္ပါသည္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ https://docs .wixstatic .com/rgd/5bf36e_2cfb18b134724544a742c8365fefabf9 .pdf

n	ျဖစ္စဥ္ (၂)

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါးသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားနွင့္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ကမၻာတဝွမ္းရွိ 

အစိုးရမ်ားနွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုးသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အားသတ္သတ္မွတ္မွတ္ထားၿပီး ဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားမွာ 

အားနည္းေနေသးေၾကာင္းေတြ႔ရရွိပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း 

အစိုးရမ်ားနွင့္ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုးသူမ်ားမွ ခုိနားေနထုိင္ရန္အမုိးအကာေနရာထုိင္ခင္းနွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရရွိျခင္းမ်ားကို 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားနွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအားပံ့ပိုးေပးသကဲ့သို႔ ၎တုိ႔အားကူညီပံ့ပိုးေပးမႈမွာလည္း နည္းပါးေနပါသည္။ 

လူကုန္ကူးခံရေသာအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ မုိင္းတြင္း၊ သစ္ေတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

စက္ရံုမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ားနွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအပါအဝင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑ရပ္အနီးတဝိုက္တြင္မဆိုေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားအားဆိုးရြားစြာမတရားျပဳက်င့္ျခင္းနွင့္ 

ေယာက်ၤားေလးမ်ားအား ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခါင္းပံုျဖတ္ၿပီး အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ 

မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားနွင့္ ေယာက်ၤား 

ေလးမ်ားအား လိင္ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေရးသားထားေသာ အေနအထားမွာ ရွားပါး 

ေနပါေသးသည္။ 
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လက္ရွိသုေတသနျပဳစုခ်က္မ်ားအရ လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသားမ်ားနွင့္ ေယာက်ၤားေလးမ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 

နငွ္ ့လငိပ္ိငု္းဆိုငရ္ာ မေတာတ္ေရာ္ျပဳက်င့္ျခင္းနငွ္ ့အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အေျခခအံာဟာရနငွ္ ့တကုိယ္ေရသန္႔ရငွ္းေရးရရွမိႈ 

ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းနွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ 

သက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစေသာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ခံစားရသူမ်ားအျဖစ္ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ မျမင္ 

ၾကေပ။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္သမားအျဖစ္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းကို ၎တုိ႔၏ကံမေကာင္းျခင္း၊ ၎တုိ႔အား လြယ္ကူစြာ 

လိမ္လည္နုိင္ျခင္းနွင့္ အလုပ္သမား ေရႊ႕ေျပာင္္းသြားလာျခင္း၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ 

ျဖစ္ရျခင္းမွာ သူတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရျခင္းနွင့္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ရပ္တည္နုိင္စြမ္းရွိမႈတုိ႔ကို ေယဘုယ် 

အားျဖင့္ လက္ခံထားျခင္းသို႔မဟုတ္ ရိုးရာအရက်ားမ ေရးရာျဖစ္တည္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပံုေသေတြးေခၚျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးအရာရွိမ်ား၊ အလုပ္သမားဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားနွင့္ ရဲအစ 

ရွိသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသိုက္အဝန္းတြင္   အမ်ဳိးသားလူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ထိခုိက္ 

ခံစားလြယ္သူမ်ားအျဖစ္ နားလည္ေပးႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးေနေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ www .state .gov/j/tip)
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၄ .၁။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့စြာနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကိုတားဆီးတိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္၍ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြညီလာခံသည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 

ကြန္ဗင္းရွင္း ႏွင့္အတူလူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူေမွာင္ခိုမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ တို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပစ္မႈအျဖစ္ ျပ႒ာန္း၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ တားဆီးကာကြယ္ 

ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္း ကို၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကစတင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ 

လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္ေသာအဖြဲ႔မ်ား 

ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အထူးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျပ႒ာန္း၍ 

ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ မူဝါဒႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ တရားစြဲဆိုေရး၊ 

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ မဲေခါင္ေဒသဝန္ႀကီးမ်ား စုေပါင္းကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ (Coordinated 

Mekong Ministerial Initiative against Huamn Trafficking - COMMIT) စီမံကိန္း၊ (Asia Regional Trafficking 

in Persons – ARTIP) စီမံကိန္းစသည့္ ေဒသဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ခ်ဳပ္ဆို၍ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ယခင္ကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္မႈကိုသာဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရာမွ ယခုအခါလုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းအပါအဝင္ 

အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကိုပါ အေလးထားတားဆီးကာကြယ္ရန္၊ ကိန္းဂဏန္းစာရင္းဇယားမ်ား ရွိလာၿပီ 

ျဖစ္သည့္အတြက္ ပစ္မွတ္ေ႐ြးခ်ယ္၍ တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားကိုသာပစ္မွတ္ ထားျခင္းမျပဳဘဲ 

အျမတထ္တုသ္မူ်ား အားလံုး ကိလုည္း အေရးယူႏိငုရ္န ္လိအုပပ္ါသည။္ လကူနုက္ူးမႈ ျပသာနာကိငုတ္ြယ္ေျဖရငွ္းရာတြင ္

မူရင္းႏိုင္ငံ (Source Country) မ်ားကိုသာအျပစ္တင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းယခုအခါ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံ (Destination 

Country) မ်ားကပါတာဝန္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပဳလာသျဖင့္ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ 

စလံုးတြင္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ငံမ်ား (Destiny Country) မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ 

အခြင္ ့အလမ္း၊ ဝင္ေငြတိုးျမငွ္ရ့ရွၿိပီးမသိားစမု်ားကုိကညူီေထာက္ပံရ့န ္ရညရ္ြယ၍္ သြားေရာကခ္ဲ့ေသာလ္ည္းအခ်ိဳ႕သည ္

လူကုန္ကူး သူ/လူပြဲစားမ်ား၏ လိမ္လည္မႈ၊ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမႈ၊ ကတိေဖာက္ဖ်က္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္ အျမတ္ထုတ္ 

မႈမ်ားခံရလ်က္ရွိသျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တရားမဝင္သြားေရာက္မႈအႏၱရာယ္ အသိပညာေပးရန္၊  ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီ 

ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔တရားဝင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္  ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ 

အလမ္းႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးျမွင့္ရရွိႏိုင္ေရး ဖန္တီးရန္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
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၄ .၂။ လူကုန္ကူးေရာင္းဝယ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္္ 
 အဓိကပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ မဲေခါင္ေဒသဝန္ႀကီးမ်ား 

စုေပါင္း ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Huamn Trafficking - 

COMMIT) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး  ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ 

ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 

ႏုိင္ရန္အတြက္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ႏွင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သံုးခု ကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ 

အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕မွာ-

• ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရ 

သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

• ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားစြဲဆိုေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

• လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ လူကုန္ 

ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္

လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ 

ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ 

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 

ရွိပါသည္။

ရပ္ရြာအဆင့္

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားထပ္မံ လူကုန္ကူးမခံရေစရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးသူပြဲစားမ်ား မိမိတို႔ရပ္ရြာအတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာ

ပါက တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသတင္းပို႔ႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာအေျချပဳလူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ၂ဝ၁၁ 

ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
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၄ .၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ
 လုပ္ငန္းက႑ (၅) ရပ္ ႏွင့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္
(၁) မူဝါဒနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး (Policy and Cooperation) 

• ေဒသတြင္းႏွင့္အာဆီယံအဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ႏွစ္ႏိုင္ငံအဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ႏိုင္ငံတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၂) ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေရး (Prevention)

• လူကုန္ကူးမႈေလ်ာ့က်ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံေသာအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီ 

ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စနစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၃) တရားစြဲဆိုေရး (Prosecution)

• တရားစြဲဆိုမႈဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားေပးျခင္း

• လူကုန္ကူးသူတရားခံမ်ားအားအေရးယူေဖၚထုတ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

• ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ဥပေဒႏွင့္အညီကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း

(၄) လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (Protection)

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းႏွင့္အညီႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း 

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း(ဥပမာ-ေဂဟာတြင္ေနရပါက လိုအပ္ေသာရုပ္ပိုင္း/ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း)

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ လ်ွိဳ႕ဝွက္ရမည့္အရာမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး ၎တို႔၏ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ လိုအပ္ေသာပ့ံပိုးမႈမ်ားေပးျခင္း (ဥပမာ-ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္မရွိသူ (သို႔) 

ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားအား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးျခင္း)

• ကေလးသူငယ္မ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္ဒဏ္ရာရွိသူမ်ား၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ အခက္အခဲရွိသူ 

မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္လူကုန္ကူးခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္သူမ်ားအား ဦးစားေပး၍ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 

ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၅) စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး (Capacity Building)

• ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား၏အရည္အေသြးႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးျမွင့္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

• အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ျခင္း

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ - 

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္)

ထိုသို႔လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအားလံုး (ကလုသမဂၢ၊  အစိုးရမဟတု္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပရ္ြာေဒသတြင္းရွ ိလမူႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 

ႏွင့္အတူ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ က႑အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရရွည္တြင္ လုပ္ေဆာင္ 

သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ 
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၄ .၄။ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ရပ္ရြာလူထုမွ 
 ရပ္ရြာအေျချပဳလူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
 လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း (ရပ္ရြာအဆင့္)
မိမိရပ္ရြာႏွင့္ေဒသရွိလူမ်ားႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးခံခဲ့ရသူမ်ားထပ္မံၿပီးလူကုန္ကူးမခံရေစရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးသူပြဲစားမ်ား 

မမိ ိတို႔ရပရ္ြာေဒသအတြင္းသုိ႔ေရာကရ္ွလိာပါက တာဝနရ္ွသိမူ်ားထံသတင္းပို႔ႏိငုရ္န ္ရပရ္ြာအေျချပဳလကူနုက္ူးမႈဆုိငရ္ာ 

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟုအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ရပ္ရြာတြင္ရွိေသာ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ မိမိရပ္ရြာတြင္းရွိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမက မည္သူမဆို 

လူကုန္ကူး မခံရေစရန္ရပ္ရြာအေျချပဳ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

အနည္းဆံုးတစ္လတစ္ႀကိိမ္ မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္းၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစကားေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါ 

သည္။ မိသားစုဝင္တုိင္း လူကုန္ကူးမႈနွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

ကေလးမ်ား အပါအဝင္ ရပ္ရြာတြင္းရွိ မည္သူမဆို မိမိတစ္ေနရာသို႔သြားမည္၊ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ ရပ္ရြာ 

တြင္ရွိေသာ တာဝန္ရွိ မိဘလူၾကီးမ်ားအား အသိေပးရန္လုိအပ္သည္။ မိဘလူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ 

သားသမီးမ်ားသာမက ရပ္ရြာတြင္ရွိေသာသူမ်ားဘာလုပ္ေနသည္ကိုသိရွိရန္လုိအပ္သည္။ အထူးအေရးႀကီးသည္မွာ 

မိသားစုဝင္အခ်င္းခ်င္းၾကား ပြင့္လင္းမႈ ရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။ မိမိရပ္ရြာတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္ 

မျပတ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ျခင္း။   ။ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ လူကုန္ကူးပေပ်ာက္ေရး 

လူအမ်ားျမင္နုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးမႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပိုစတာမ်ားေၾကာ္ျငာေပးျခင္းစသည္တုိ႔ 

ျပဳလုပ္ေပးရမည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး။    ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား မိမိေဒသသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

လူကုန္ကူး မခံရေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆုိင္ရာ 

ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းမ်ား (Psycho Social Support)၊ လုိအပ္ပါက အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အကူအညီ 

အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားနွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပ 

ေအာင္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄ .၅။ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသည္ အေရးပါ 

ေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးသည္ သူ/သူမ၏ 

အေျခခ် ေနထိုင္ ေသာေနရပ္မွ အျခားေသာ ေနရာတစ္ခုသို႔ေရြ႕ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ/သူမသြားေရာက္ေနထိုင္

မည့္တုိင္းျပည္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒနွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိထားၿပီးမွသြားလာျခင္း၊ 

ကူးေျပာင္းျခင္းနွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးသည္ မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕/ရြာမွ အျခားၿမိဳ႕/ရြာသို႔ ခရီးထြက္ခြာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕သြားလာျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ (မွတ္ပံုတင္) ကို ေဆာင္သြားရသကဲ့သို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ခရီးအလုပ္

ကိစၥမ်ား သြားေရာက္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အားယူေဆာင္သြားရန္မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကူး 
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လက္မွတ္္ျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး 

ေအဂ်င္စီႏွင့္တကြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား 

ျဖစ္ရန္္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္ ေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို ေသခ်ာစြာ 

နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ တရားဝင္ေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၊ တရားမဝင္ေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာ 

ျခင္း၊ လူေမွာင္ခိုျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးျခင္း၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိထားရန္ အပိုင္း (၁) တြင္ 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းသာလူကုန္ကူးမႈခံရႏိုင္ေျခ 

ရွိသည္ဟု လူမ်ားထင္ျမင္ယူဆေသာ္လည္း တရားဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းတြင္လည္း လိမ္ညာခံရၿပီး လူကုန္ကူး 

ခံရသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ ျဖစ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါမ်ားကိုသိရွိလိုက္နာရန္ ႏွင့္လိုအပ္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္လိုအပ္ပါသည္ -

• တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ သြားလာရန္၊

• မိမိသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည့္ ႏိုင္ငံ၏ ေရေျမသဘာဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည့္ 

အလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ခလစာ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ား သိရွိရန္၊

• မိမိေရာက္ရွိရာႏိုင္ငံတြင္ ရွိသည့္ သက္ဆိုင္ရာသံရံုးမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ႏိုင္မည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား သိရွိရန္၊

• မိမိနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားအား ကိုယ္ႏွင့္မကြာရွိေနရန္၊

• ျပည္ပသို႔အလုပ္လုပ္ရန္သြားေရာက္ရာတြင္ မိမိသြားေရာက္ရမည့္ေနရာ၏ ဓေလ့စရိုက္၊ မိမိအား ဆက္သြယ္ 

လာသူ ပြဲစားမ်ား၊ မိမိဆက္သြယ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ 

ရန္ လိပ္စာ၊ ယင္းတို႔၏မွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္သေဘာသဘာဝႏွင့္ ေဆာင္ရန္၊ 

ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် စုေဆာင္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• အလုပ္သဘာဝဆုိသည္မွာလည္း မိမိလုိအပ္သည့္ေငြရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး 

မ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး လူမႈေရးအကူအညီ ရရွိႏိုင္ၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ 

ရျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ 

တရား ဥပေဒႏွင့္  မၿငိစြန္းေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

• ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာတြင္မိမိသြားေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးႏွင့္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္လူပုဂၢိဳလ္၊ 

ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ားကိုသိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိဝင္ 

ေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အာမခံမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာစံုစမ္း  

ေလ့လာ ရမည္ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရေသာအလုပ္မ်ားျဖစ္ပါက ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာ 

မွတ္သားထားရပါမည္။

• မိမိနွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထားအစာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ 

အလုပ္ရွင္မွ သိမ္းယူထားျခင္းမ်ိဳးရွိပါက အေထာက္အထားမရွိသူအျဖစ္ မရွိေစရန္ မိမိထံတြင္ မိတၱဴအပို ကူးယူ 

သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။ (ႏိုင္ငံကူးလတ္မွတ္၊ ေနထိုင္ခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ စသည္) အလားတူ ျပည္ပသို႔ 

သြားေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ အသိသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ျပည့္စံုမႈရွိပါက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ 
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ခ်မွတ္ထားေသာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းကာ အေရးယူခံရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ 

ရမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာရာ၌ မိမိ၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ေခၚယူသြားပါက သတိမူသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ -

• စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး ရရွိႏိုင္မႈ

• က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈႏွင့္  ကာကြယ္ေဆးရရွိမႈ

• မိမိကေလးမ်ားတြင္ ရွိသင့္ေသာ တရားဝင္ အေထာက္အထားမ်ား၊ (ေမြးစာရင္း၊ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ 

စသည္) ယူေဆာင္သြားရန္

• ကေလးမ်ားအား သတိေပးသင့္ေသာအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ အသိေပးထားရန္

• မိမိလုပ္ငန္းခြင္ဝင္လွ်င္ ကေလးအား မည္သူမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမည္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္

• လမ္းခရီးအကြာအေဝးေပၚ မူတည္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားယူေဆာင္ရန္။ (ေရ၊ အာဟာ 

ရ၊ အဝတ္အစား၊ ေဆးဝါး)

ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရြႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းအဆင့္မ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္

အဆင့္ ၁။ မိမိသြားေရာက္မည့္ ေနရာေဒသ၏အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း

အဆင့္ ၂။ မိမိသြားမည့္ေဒသသုိ႔ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍သြားလာျခင္း

အဆင့္၃။ မိမိသြားေရာက္မည့္ေနရာေဒသတြင္အခက္အခဲတစံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚကယ္ဆယ္ 

ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ၾကိဳတင္ရွာေဖြေလ့လာစစ္ေဆးျခင္း

အဆင့္ ၄။ ကတိျပဳလက္မွတ္ထိုးျခင္း - မိမိသြားေရာက္မည့္ေဒသတြင္းရွိအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔နွင့္ 

အလုပ္သမား အၾကား

အဆင့္ ၅။ မိမိ၏ေနရပ္မွ မထြက္ခြာခင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဂရုတစုိက္ျပင္ဆင္ျခင္း

အဆင့္ ၆။ ၾကံဳလာနုိင္သည့္အေရးအေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္း

အဆင့္ ၇။ မိမိခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္သူမ်ားကို သိရွိထားျခင္း

အဆင့္ ၈။ ျပႆနာတစံုတရာျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ျခင္း

(ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။ http://klahan9 .azurewhebsites .net/wp-content/uploads/2015/09/Safe-migration .png)

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ လူကုန္ကုူးမႈမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား လူကုန္ကုူးမႈ 

မခံရေစရန္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ပြဲစားမ်ား၊ တရားမဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ 

ျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္လိုပါက ပြဲစားမ်ား၊ တရားမဝင္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ တရားဝင္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားေသာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ အက်ိဳး 

ေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ား ျဖင့္တုိက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ပြဲစားမ်ား၏ စကားကို ယံုၾကည္၍ 
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တရားမဝင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုအသံုးျပဳၿပီး  ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက 

လူေမွာင္ခိုကူးခံရျခင္း၊ ငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားတြင္ ေရာင္းစားခံရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လိမ္ညာလွည့္စားမႈ ခံရျခင္း 

စသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသို႕ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ 

ေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ 

ေပၚေပါက္လာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး 

ႏိုင္ေရးအတြက္ Complaint Mechanism Center ကို ေနျပည္ေတာ္(ဝ၆၇-၄၃ဝ၁၈၄၊၄၃ဝ၂၈၄)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (ဝ၁-

၆၅ဝဝ၈၉၊ ၆၅ဝဝ၈၇) တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ 

ရွိပါသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ တရာမဝင္ သြားေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္း 

ပေပ်ာက္ေစေရး၊ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိေစေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ  တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား အဝင္/အထြက္စာရင္းနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ရန္အတြက္  ရန္ကုန္ အျပည္ 

ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ရွိ ျပည္ပထြက္ခြာ (Depature) ႏွင့္ ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ (Arrival) တို႔တြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ား သတင္းပို႔ရာေနရာ (Myanmar Migrant Workers’ Reporting Counter) မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ 

ထားပါသည္။
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)
လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားလွ်င္နွင့္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆရလွ်င္ သတင္းပို႔နုိင္ေသာ အဓိကဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

စဥ္
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးနွိမ္နင္းေရးအဖဲြ႔ရွိေသာ 

ျမိဳ႕အမည္မ်ားနွင့္အဖြဲ႔မ်ား
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၁ ေနျပည္ေတာ္ ဝ၆၇ ၄၁၂၂ဝ၁

၂ ျမစ္ၾကီးနား ဝ၇၄ ၂၂၃၃၆

၃ ဗန္းေမာ္ ဝ၇၄ ၅ဝ၁၉၉

၄ လြယ္ဂ်ယ္ (မူဆယ္မွတဆင့္) ဝ၈၂ ၅၂၈၉ဝ

၅ မူဆယ္ ဝ၈၂ ၅၂၈၉ဝ

၆ ေလာက္ကိုင္ ဝ၈၂ ၇၂ဝဝ၃ / ၇၂ဝ၃၆

၇ လားရႈိး ဝ၈၁ ၂၃ဝ၁၇ / ဝ၉၅၂၇၅၉၆၂

၈ ေတာင္ႀကီး ဝ၈၁ ၂ဝဝ၇၆၄ /ဝ၉၅၂၁၄၉၁၇

၉ က်ဳိင္းတံု ဝ၈၄ ၂၁၆၃၇ / ဝ၉၅၂၄၂၅ဝ၄

၁ဝ တာခ်ီလိတ္ ဝ၈၄ ၅၃ဝ၂၂

၁၁ ျမဝတီ ဝ၅၈ ၅ဝ၂၆၈

၁၂ ေမာ္လၿမိဳင္ ဝ၅၇ ၂၆၉၈၃

၁၃ ေကာ့ေသာင္း ဝ၅၉ ၅၁၉၈၁

၁၄ ၿမိတ္ ဝ၅၉ ၄၁ဝ၄၁ / ၄၁ဝဝ၄

၁၅ ပုသိမ္ ဝ၉၈ ၅၄၈၁၈၇/ ဝ၉၅ဝ၁၂၈၁၉

၁၆ ရန္ကုန္ ဝ၁ ၂၅၁၄၃၈/ ဝ၉၅၁၂၈၈၂၆

၁၇ ပဲခူး ဝ၅၂ ၂၁ဝ၃ဝ/ ၂၁၂၅၉

၁၈ စစ္ေတြ ဝ၄၃ ၂၃၆၂၅

၁၉ ေမာင္ေတာ ဝ၄၃ ၅၅ဝ၈၉

၂ဝ ကေလး ဝ၇၃ ၂၁၁ဝ၅

၂၁ မေကြး ဝ၆၃ ၂၃၃၇၄/ ၂၅ဝ၁၆

၂၂ မိတၳီလာ ဝ၆၄ ၂၄၇၁၄ / ၂၃ဝ၅၄

၂၃ မႏၱေလး ဝ၂ ၇၃၈၃ဝ
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ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

• လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ 

 (Central Body of Suppression of Trafficking in Person - CBTIP)  

 ၂၄ နာရီ ေခၚဆိုနံပါတ္မ်ား  : ဝ၉ ၄၉၅ ၅၅၉ ၉၉၊ ဝ၉ ၄၅၉ ၅၅၈၊ ဝ၉ ၄၉၅ ၅၅၇ ၇၇၊ ဝ၉ ၄၉၅ ၅၅၆ ၆၆

• လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအတြက္  သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရာစင္တာ 

 Help Line: ဝ၁ ၆၆၆၆၁၉ 

 (အစုိးရ ႐ံုးဖြင့္ရက္မ်ား ၊ နံနက္ ၉ း၃ဝ မွ ညေန ၄း၃ဝ)

စဥ္ ဌာန/ အဖြဲ႕အစည္းအမည္ ႐ံုးဖုန္း

၁ CBTIP (ေနျပည္ေတာ္) Fax-  ဝ၆၇ ၄၁၁ ၃၁၇
ဝ၆၇ ၄၁၁ ၃၁၈

၂ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္) ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၁၉၇ (၂၄ နာရီ)           
ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၂၅၂                             
ဝ၆၇ ၄ဝ၄ ၃၇၈

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန (ျပည္နယ္/ တိုင္း႐ံုးမ်ား)

၃ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၁ ၅၅၂ ၉၅၇

၄ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (ရန္ကုန္) ဝ၁ ၅၃၅ ဝ၃၆

၅ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၂ ၆၁၁ ၅ဝ

၆ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းရံုး ဝ၄၂ ၂၄၆ ၈၃

၇ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၇၁ ၂၂၈ ၇၂

၈ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၅၉ ၂၃၄ ၉၇

၉ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕) လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၅၂ ၂၁၂ ၂၆

၁ဝ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္) လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၅၃ ၂၄၉ ၁၈

၁၁ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံး ဝ၆၃ ၂၈၃ ၃၈

၁၂ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၇၄ ၂၂၃ ၇၃

၁၃ ကယားျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၈၃ ၂၁ဝ ၅၄

၁၄ ကရင္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၅၈ ၂၁ဝ ၆၃

၁၅ ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၇ဝ ၂၁ဝ ၆၈

၁၆ မြန္ျပည္နယ္္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၅၇ ၂၇၂ ၁၅
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၁၇ ရခိုင္ျပည္နယ္္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၄၃ ၂၃၈ ၃၂
ဝ၄၃ ၂၂ဝ ၁၇

၁၈ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္)လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၈၁ ၂၁၂ ၁၁၁ ၆

၁၉ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္)လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၈၂ ၂၃၁ ဝ၄

၂ဝ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေ႐ွ႕)လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး ဝ၈၄ ၂၂၅ ၂၉

၂၁ ဗန္းေမာ္(လက္ေထာက္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး) ဝ၇၄ ၅ဝဝ ၈၅

၂၂ ပုဂံေညာင္ဦး (လက္ေထာက္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး) ဝ၆၁၆၅၁ ၂၉

၂၃ မင္းတပ္ (လက္ေထာက္လူမႈဝန္ထမ္း႐ံုး) ဝ၇ဝ ၇ဝဝ ၅ဝ

ေဂဟာမ်ား

၂၄ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (ရန္ကုန္) ဝ၁ ၅၅၄ ၂၈၂ (၂၄ နာရီ)

၂၅ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (မႏၱေလး) ဝ၂ ၆ဝ၄ ၇၅ (၂၄ နာရီ)

၂၆ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (ၿမိတ္) ဝ၅၉ ၄၁၆ ၅၈ (၂၄ နာရီ)

၂၇ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း (က်ိဳင္းတံု) ဝ၈၄ ၂၁၈ ၉၆ (၂၄ နာရီ)

၂၈ အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္ေက်ာင္း 
(ေမာ္လၿမိဳင္-အမ်ိဳးသမီး)                                                  
လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (ေမာ္လၿမိဳင္-အမ်ိဳးသား)                           

ဝ၅၇ ၂၇၈၈၃                                                                   
ဝ၅၇ ၂၇၁၆၆

၂၉ မူဆယ္ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ဝ၉ ၄၃ ဝ၇၉ ၃၁၈

၃ဝ ေကာ့ေသာင္းယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ဝ၉ ၄၂၁ ၁၇ဝ ၅၅၄

၃၁ ျမဝတီယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ဝ၉ ၃၁၁ ၃၂၉ ဝဝ

အျခားလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၃၂ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန(တြံေတး) ဝ၉ ၈၆၁ ၉၃၄၂

လူကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး တပ္ဖြဲ႕ 
Anti Trafficking in Person Division (ATIPD)/ အထူးအဖြဲ႕
၃၃ ATIPD (ေနျပည္ေတာ္) ဝ၆၇ ၄၁၁ ၃၁၆/၈

၃၄ တပ္ဖြဲ႕ခြဲ- ၂ (ရန္ကုန္) ဝ၁ ၅၄၄ ၁၄၄

၃၅ တပ္ဖြဲ႕စု- ၁၁ (မႏၱေလး) ဝ၂ ၇၃ ၈၃ဝ

၃၆ တပ္ဖြဲ႕စု- ၁၂ (ျမစ္ႀကီးနား) ဝ၇၄ ၂ဝ၈၉၈

၃၇ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁၂/၂ (လြယ္ဂ်ယ္) ဝ၉ ၆၄၅ ၁၈၅ ၅

၃၈ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁၇/၁ (ေလာက္ကိုင္) ဝ၉ ၄ဝ၃ ၇၁၂ ဝ၆၂

၃၉ တပ္ဖြဲ႕စု- ၁၇ (မူဆယ္)  ဝ၈၂ ၅၂ ၈၉ဝ

၄ဝ တပ္ဖြဲ႕စု- ၁၆ (လား႐ိႈး) ဝ၈၂ ၃ဝ၇ ဝ၁

၄၁ တပ္ဖြဲ႕စု- ၁၅ (ေတာင္ႀကီး) ဝ၈၁ ၂ဝဝ ၇၆၄

၄၂ တပ္ဖြဲ႕စု-၁၈ (က်ိဳင္းတံု) ဝ၈၄ ၂၃၄ ၆၁ 
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၄၃ တပ္ဖြဲ႕စိတ္ -၁၈/၁ (တာခ်ီလိတ္) ဝ၈၄ ၅၃ဝ ၂၂

၄၄ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၈/၁ (ျမဝတီ) ဝ၅၈ ၅ဝ၂ ၆၈

၄၅ တပ္ဖြဲ႕စု- ၉ (ေမာ္လၿမိဳင္) ဝ၅၇ ၂၅၉ ၆၇

၄၆ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁ဝ/၂ (ေကာ့ေသာင္း) ဝ၅၉ ၅၁၉ ၈၁

၄၇ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁ဝ/၁ (ၿမိတ္) ဝ၉ ၄၁ဝ ဝ၄၃ ၆၃

၄၈ တပ္ဖြဲ႕စု- ၇ (ပုသိမ္) ဝ၄၂ ၂၄၉ ၆၄

၄၉ တပ္ဖြဲ႕စု- ၃ (ပဲခူး) ဝ၅၂ ၃ဝ၈ ၉၈

၅ဝ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၅/၁ (ေမာင္းေတာ) ဝ၉ ၄၉၆ ၆ဝ၆ ၅၁

၅၁ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁၄ (မံုရြာ) ဝ၇၁ ၂၄၂ ၆၇

၅၂ တပ္ဖြဲ႔စု- ၂ (မေကြး) ဝ၆၃ ၂၈ဝ ၅၄

၅၃ တပ္ဖြဲ႕စိတ္- ၁၁/၁ (မိတၳီလာ) ဝ၆၄ ၂၆၄ ၅၂

၅၄ တပ္ဖြဲ႕စိတ္-၁၂/၁ (ဗန္းေမာ္) ဝ၇၄ ၅၁၁ ၈၅

အျခားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

၅၅ United Nations Children’s Fund (UNICEF) ၁၂ ၃ဝ၅ ၉၆ဝ
၁၂ ၃ဝ၅ ၉၆၉

၅၆ United Nations Actions for Cooperation Against 
Trafficking in Persons (UN-ACT)

ဝ၁ ၂၃ဝ ၅၉၇၇
ဝ၁ ၂၃ဝ ၅၉၇၈

၅၇ International Labour Organization (ILO) ဝ၁ ၅၆၆ ၅၃၈/၉

၅၈ International Organization for Migration (IOM) ဝ၁ ၂၁ဝ ၅၈၈

၅၉ World Vision (WV) ဝ၁ ၅၂၅ ၁၉၁
ဝ၁ ၅၁ဝ ၁၁၃
ဝ၁ ၅၁၁ ၂၆၅
ဝ၉ ၄၂၁ ၁၃၉ ၃၄၃-၅ဝ

၆ဝ Save the Children International (SCI) ဝ၁ ၅၃၇ ၃၈၇
ဝ၁ ၅၃၆ ၇၃၂

၆၁ Francois-Xavier Bagnoud (FXB) ဝ၁ ၆၄၇ ၁ဝ၁

၆၂ Australia Asia Program to Combat Trafficking in 
Persons (AAPTIP)

ဝ၅၁ ၆၅၇ ၉၇၅
ဝ၁ ၆၅၈ ၁၅၁

၆၃ Karen Baptist Convention (KBC) ဝ၉ ၄၃၁ ဝ၆၉ ၈၉

၆၄ အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဝ၁ ၃၈၃ ၆၇၆

၆၅ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ဝ၆၇ ၄၁၉ ၁၇၃
ဝ၆၇ ၄၁၉ ၁၈၉

၆၆ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)/ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ဝ၁ ၅၁၉ ၄ဝ၉

၆၇ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ (မႏၱေလး) ဝ၂၆၂၉၁၃
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၆၈ ေမာ္ကြမ္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ ဝ၉ ၄၉ဝ ၃၃၄ ၂၃
ဝ၉ ၅၂၅ ၂၄၈ ၆

၆၉ ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ ဝ၉ ၄၅ဝ ၉၉၄ ၉၈ဝ

၇ဝ မႏၲေလး ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အရင္းအျမစ္ဌာန ဝ၉ ၉၇၇ ၂၂ဝ ၈၅၂

၇၁ ေက်ာက္ဆည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အရင္းအျမစ္ဌာန ဝ၉၉၇၇ ၂၂ဝ ၈၅၅

၇၂ မိတၳီလာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အရင္းအျမစ္ဌာန ဝ၉ ၉၇၇ ၂၂ဝ ၈၅၃

၇၃ ျမင္းျခံ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အရင္းအျမစ္ဌာန ဝ၉ ၉၇၇ ၂၂ဝ ၈၅၄

၇၄ ထားဝယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအရင္းအျမစ္ဌာန ဝ၉ ၂၅ဝ ၈၆၄ ၁၂၃

၇၅ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး၊ 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊မြန္ျပည္နယ္

ဝ၅၇ ၂၁၁ ၄၅

၇၆ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ 
ကရင္ျပည္နယ္

ဝ၅၈ ၂၁၁ ဝ၆

၇၇ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး၊ မေကြးၿမိဳ႕၊ 
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

ဝ၆၃ ၂၅ဝ ၁၉

၇၈ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး႐ံုး၊မရမ္းကုန္း 
ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဝ၁ ၆၆ဝ  ၅၉၅

(Source: လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာလက္စြဲစာအုပ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ၊ 

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန)
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ကိုးကားခ်က္မ်ား
ကုလသမဂၢ။ (၂၀၀၀) ။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား တားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ (ပါလာမိုစာခ်ဳပ္)။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ 

ရက္ ၂၀၀၀ ခုနွစ္။ နယူးေယာက္။ ကုလသမဂၢ။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ (၁၉၉၃)။ 
ကေလးသူငယ္ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား။ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ။ (၂၀၀၅)။ ျမန္မာ 
နုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒ။ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕၊ လူကုန္ကူးခံရသူ 
မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆ့ံေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕။ 
(၂၀၁၂) ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ 
မိသားစုႏွင့္ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္။ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္။ 
လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။ 
(၂၀၁၅) ။ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာလက္စြဲစာအုပ္။ ေအာက္တိုဘာလ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္။  လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ဗဟိုအဖြဲ႕ ။ (၂၀၀၇) ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၇ - ၂၀၁၁။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး 
ဗဟိုအဖြဲ႕။ (၂၀၁၂) ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ (၅) ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား၊ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။ (၂၀၁၇) ။ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပး 
သင္ရိုးညႊန္းတမ္း။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။ ရန္ကုန္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း။
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