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ဤလမ်းး�ညွှှန်းကုို�ပဋုိပကိုခတွွင်းး�ရုိှိ လုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်းဟု� ခေါ်�်ဆုို��့�ခေါ်� း်လည်းး� ဤလမ်းး�ညွှှန်းတွ��လး��တွွင်းး ပဋုိပကိုခဆုို�င်းးရာ်လုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်းဟု�ခေါ်�်ခေါ်�် CRSV 

ဆုို��ည်း�းအခေါ်���းအကိုခရာ်ကုို�အ�း���ပုထား်�ပါ�ည်းး။

CRSV �ည်းးလုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်းမ်း�်�ကုို� ရာည်းးညွှှန်း��ည်းး။ ဥပမ်း်၊ မ်း�ဒုိမ်းး�မု်း၊ အတွင်းး�အကို�ပး�ပည်း�းတွန်းဆို်�ပု��င်းး�၊ အတွင်းး�အကို�ပးအုမ်းးခေါ်ထား်င်းး����င်းး�၊ 

အတွင်းး�အကို�ပး �်�ခေါ်ကြကို်�ဖတွး��င်းး�နိှင်း�း ပဋုိပကိုခနိှင်း�းဆိုကိုးနှွယ်းနှု�င်းး�ည်း�း အ��်�အလ်�တွူရာ်ဇဝတွးမု်းမ်း�်�။ ဤရာ်ဇဝတွးမု်းမ်း�်��ည်းး ကြိုကုိုုတွင်းးကြကိုးစည်းး

ထား်� ခေါ်�်စစးခေါ်ရာ� (�ု� ) နှု�င်းးင်းးခေါ်ရာ�ရာည်းးမိ်းန်း���ကိုးမ်း�်�ကုို�ရာယူ်ရာ်တွွင်းး အမ်း�်�ခေါ်�်အ်��ဖင်း�းကို���လွန်းခေါ်လ�ရုိှိပြီးပး�၊ လူမ်း� ုု �တွး���တွး�ဖတွးမု်းမ်း�်�နိှင်း�းစစးရာ်ဇဝတွး

မ်း�်�၏ တွရာ်�ဝင်းးအမ်း� ုု �အစ်�ခေါ်အ်ကိုးတွွင်းးရုိှိခေါ်� း်လည်းး�၊ �ဖစးပ�ကိုးပး�မ်း�်�ကို ပု�၍အ�ွင်း�းခေါ်ကို်င်းး�ယူ်�ည်း�းပး�စးခေါ်ပါကိုး�ည်းး။ CRSV �ည်းးစစးပ့ွတွွင်းး� မ်း�ဒုိမ်းး�မု်း

ဆုို��ည်း�း စကို်�စ�ထားကိုး�်၍ ကို�ယ်း�ပန် �းပါ�ည်းး။ ထုား�အ�း��အနိှုန်း��ည်းး မ်းတွည်းးပြီးငု်းမ်းးခေါ်�်အခေါ်��အခေါ်န်မ်း�်�တွွင်းး ခေါ်�်င်းး�ကို�န်း��ူမ်း�်�၊ �ပည်းး�့စစးမ်း�်� 

(�ု� ) တွပးမ်းခေါ်တွ း်ကို လုင်းးပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ်မ်းခေါ်တွ း်မ်းတွရာ်��ပုကို�င်း�းမု်းကုို� ခေါ်ဒိ��း�ပည်းး�ူမ်း�်�အ်� ဖုနိှပုး��င်းး�နိှင်း�း တုွ�ကိုးပ့ွဝင်းး�ူမ်း�်�ကုို� လုးခေါ်ဆို း်ခေါ်ပ�ရာန်း တွန်းဆို်ပလ်

အ�ဖစးအ�း���ပု ��င်းး�နိှင်း�း�ကိုးဆုို�င်းး�ည်းး။ မု်းန်း�မ်းနိှင်း�းကိုခေါ်လ�မ်း�်�တွွင်းး �ဖစး�က့ို��ု� ခေါ်ယ််ကို� း် �မ်း�်�တွွင်းးလည်းး� ခေါ်တွ့ကြုံကြကိုးုရာ�ည်းး။

ဤရာ်ဇဝတွးမု်းမ်း�်��ည်းး ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�နိှင်း�း �ူတုွ� .အ�ု�င်းး�အ၀ိုု�င်းး�မ်း�်�အတွွကိုးအကြိုကိုး�အကို�ယ်းအကို� ုု ��ကိုးခေါ်ရာ်ကိုးမု်းရုိှိ�ည်းး။ အဘယ်�းခေါ်ကြကို်င်း�း 

ဆုို�ခေါ်� း် CRSV �ည်းးလူမု်းဆိုကိုးဆိုးခေါ်ရာ�မ်း�်�ကုို� ည်းးုု�နှွမ်းး�ခေါ်စနှု�င်းး�ည်းး၊ လူခေါ်တွွကုို�ခေါ်ရိှိ်င်းးရိှိ်�ပြီးပး� �ပန်းလည်းးခေါ်ကို်င်းး�မွ်းန်းလ်ရာန်း ပး�ပု��ခေါ်ပ�နှု�င်းးခေါ်�် မု်း�်�စ�၊ 

အုမ်းးန်း���င်းး�နိှင်း�းမု်းတွးခေါ်ဆွိုအခေါ်ပါင်းး�အ�င်းး�မ်း�်�ထားးမိ်း �း���်��့ွထွားကိုးလ်ခေါ်စ�ည်းး။ မ်း�ဒုိမ်းး�ကို�င်း�း�းပြီးပး�ခေါ်န််ကိုး ခေါ်မွ်း�ဖွ်�လ်�ည်း�းကိုခေါ်လ�မ်း�်�အတွွကိုးလည်းး� 

မ်း� ုု �ရုိုး� �စဉ်းဆိုကိုးအကို� ုု �ဆိုကိုးမ်း�်�ရုိှိပြီးပး� အဆိုကိုးမ်း�ပတွးက့ို�ရ့ာ�ရှုရိုးုတွး��မု်းနိှင်း�း ခေါ်န််ကိုးထားပးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်းမ်း�်� �ဖစးခေါ်ပ်ခေါ်စနှု�င်းး�ည်းး။

ကျွွနု်ု�ပု်ဤအတွွကုျွလံုံ�လောလုံာကုျွလော�ာပြပ်ငု်ဆငု်မုှု

ရိှိ� ပြီပီ်လုံာ�?
#1.

အလောပြခိုးခံိုးကျွးလော�ာ လောမှု�ခွိုးန်း�ု �ံ��ခိုး�

CRSV အကြော��ာင်းး�အစီီရင်းးခံံတင်းးပြ�ပြခံင်းး�သည်း သတင်းး�သမားာ�တဦး�လုု�းရမားည််းစိီန်းကြောခံ်မုားအမား�ာ�ဆုံုံး�အလုု�းမား�ာ�တွင်းး တစီးခုံ�ါဝင်းးပြီး�ီ� - ဂရုုတစုိီ�း

စီဉ်းး �စီာ�၍လုု�းရန်းလုိုအ�း သည်း။ အစီမားပြ�ုမီီားတွင်းး၊ ကြောအာ�း�ါအကြော��ာင်းး�အရာမား�ာ��ုိကြောသခံ�ာစွီာ သုကြောတသန်ပြ�ု�ါ။

 •  CRSV ဆုိုံးသည်းမီားာအဘယ်းန်ည်း�၊ မုားဒိိမားး�မုားန့်အ်ပြခံာ�လိုင်းးအ��မားး�ဖ�းမုား�ုံစံီမား�ာ�� တဦး�ခံ�င်းး�စီီနီှင်း်း သူတိ�အသုိင်းး�အဝုိင်းး�အကြော�် မားည်းသိ�အ�� ို �

သ�းကြောရာ�းမုားရိီှိသန်ည်း�။

 • ရီှိင်းးသန်း��န်းရစီးသူမား�ာ��ုိ စိီတးဒိဏ်းရာ�ုစီာ�န်ည်း�ပြဖင်း်း မားည်း�့်သိ�ဂရုုတစုိီ�း ကြောတဆုံ့ုံးကြောမား�ပြမားန်း�ရမားည်းန်ည်း�။

 •  ကြောဒိသတွင်းး� နုိှင်းးငံ်းကြောရ�အာဏ်ာနီှင်း်း �ုိမုိား��ယ်းပြ�န် ်းကြောသာ လုံုပြခံံုကြောရ��ုံရိ�း၊ ��ာ�မားလုု�းရီှိာ�မုား နီှင်း်းလိုင်းးအ��မားး�ဖ�းမုားနီှင်း်း�တးသ�းကြောသာ ယ်ဉ်းးကြော���မုား 

သကြောဘာထားာ�မား�ာ�။

 •  သင်းးလုု�းရမားည််း�ုံရိ�းကြောရွ�ခံ�ယ်းမုား။ ဓါါတး�ုံရုို�းမားလုာ� (သိ� ) ဗီီဒီိယုိ်ရုို�းမားလုာ�။ မားည်းသည််းကြောန်ရာတွင်းး မားည်း�့်သိ� ပြုပြ�ုမားည်းန်ည်း�။ မားထားင်းးမားရီှိာ�ရုို�း�ူ�

ပြခံင်းး�မား� ို �ပြဖစီးမားလုာ�။

 • သင်း်းစိီတး�ုိင်းး�ဆုိုံးင်းးရာပြ�င်းးဆုံးင်းးမုားအဆုံးင်း်းနီှင်း်း အဘယ််းကြော��ာင်း်းအကြောရ�ကြီး�ီ�သန်ည်း�။

ပဋုိပကိုခန်ယ်းခေါ်�မ်းတွငွ်းး လုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်းအခေါ်ကြကို်င်းး�ကုို� �တွင်းး�ဌာ်န်မ်း�်�အ်�ခေါ်�ပ်�ပ��င်းး��ည်းး ရိှိင်းး�န်း

ကို�န်းရာစး�ူမ်းည်းး�ူအတွကွိုးမ်းဆုို� အနှတရာ်ယ်းကြိုကိုး�လိ�ည်းး။ ဤလမ်းး�ညွှနှ်းမ်း�်��ည်းး မ်းည်း�း�ည်း�းအရာ်ကို 

ပု�၍အနှတရာ်ယ်းကို�ခေါ်ရာ်ကိုးနှု�င်းးခေါ်ကြကို်င်းး�ခေါ်ကို်င်းး�စွ်ခေါ်ဖ း်�ပလုမ်း�းမ်းည်းး။
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�တွငု်��မှုာ�မှုးာ�နိ်ုင််ုရု� ပု်ရိှိငု်ရု�� ကုျွကျွး��းအပြဖစုာကျွွန်းလုောတွာုတွ��၏အခိုးန်း�ုကျွဏ္ဍ

�တွင်းး��မ်း်�မ်း�်��ည်းး ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�ကုို� အဦး�ဆိုး��ခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း�ခေါ်လ�ရုိှိကြကိုပြီးပး�၊ ပု�မု်း�ကို�ယ်း�ပန် �းခေါ်�်လူထား�လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးမု်းမ်း�်�ကုို�လု�အပးခေါ်�်

ကုိုစစ ရာပးမ်း�်�ကုို�အ်ရိုးး� စု�ကိုးရာ်တွွင်းး ကုို�ယ်းခေါ်ရာ�ကုို�ယ်းတွ်အနှတရာ်ယ်းမ်း�်�ကုို�လည်းး� ကြကိုးုခေါ်တွ့ရာခေါ်လ�ရုိှိ�ည်းး။ ဤအလ�ပးကုို�လ�ပးခေါ်န်ခေါ်�်မ်းည်းး�ည်း�း�တွင်းး��မ်း်� 

မ်းဆုို� မု်းမု်း၏�တွင်းး�အရာင်းး�အ�မ်းစး�ဖစး�ူမ်း�်�ကုို� ထုား�ု�ကိုးန််ကို�င်းးခေါ်စ��င်းး�မ်းရုိှိခေါ်စလု�ခေါ်� း်လည်းး�၊ ထုား��ု� ဖြ�ဖစးနှု�င်းးခေါ်�� အလ်�အလ်�ည်းးအပြီးမ့်းတွမ်းး�ရိှိင်းး�လင်းး�

စွ် ရုိှိခေါ်န်�ည်းး။ အခေါ်ကို်င်းး�ဆိုး��ရာည်းးရွာယ်း��ကိုးမ်း�်�နိှင်း�းပင်းးလှင်းး ခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း��င်းး�နိှင်း�း �တွင်းး�ခေါ်ကြကို�င်း်��င်းး�အမိ်း်�မ်း�်�ခေါ်ကြကို်င်း�း ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�

အ်� တွရာ်�မ်းဝင်းး၊ အ�မ်းတွးထား�တွး�းရာ�ည်းးဟု��းစ်�ခေါ်စ��င်းး�၊ မု်း�်�စ�မ်း�်�ကုို�အရိှိကိုးရာခေါ်စပြီးပး� အ���ုကုိုစစမ်း�်�တွွင်းး ကြကိုမ်းး�တွမ်းး�ခေါ်�်ဂယ်ကိုးရုိုး�ကိုးမု်းမ်း�်� ပင်းးလှင်းး 

ကြကိုးုခေါ်တွ့ရာခေါ်စပါ�ည်းး။

၂၀ို၁၈ တွွင်းးထား�တွးလှင်း�း�့�ခေါ်�်�တွင်းး�တွပ�ဒိးတွွင်းး ပး�မိ်းန်း�ဖစးခေါ်လ�မ်းရုိှိခေါ်�်အရာ်တွစး���ဖစးပ�ကိုး�့�ပါ�ည်းး – ပဋုိပကိုခန်ယ်းခေါ်�မ်းတွ��ရုိှိ CRSV  ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး

�ူမ်း�်�ကုို� �တွင်းး�ဌာ်န်မိ်း ခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း���င်းး��းရာခေါ်�်အ�ါတွွင်းး မ်းည်းး�ု� �းစ်�ရာပါ�န်ည်းး�ဟု� ခေါ်မ်း��မ်းန်း��့�ပါ�ည်းး။ အခေါ်�ဖမ်း�်�ကုို� �တုွကြိုကိုး�စွ် ခေါ်�ဖဆုို��့�

ကြကိုပါ�ည်းး။ ခေါ်�ဖဆုို��ူမ်း�်�ထ့ားမိ်း ၈၅ ရာ်�ု�င်းးနိှုန်း��ည်းး Dart Centre နိှင်း�း ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�အ်� ကို်ကွိုယ်းခေါ်ရာ�လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးခေါ်န်ခေါ်�် UNအဖ့့အစည်းး� တွစး

��မိ်းထား�တွး�ပန်း�့�ခေါ်�် �တွင်းး��မ်း်�မ်း�်�အတွွကိုး အခေါ်ကို်င်းး�ဆိုး�� အခေါ်လ�အကို�င်း�းလမ်းး�ညွှှန်း ၂ ��ကုို�ဆိုန် �းကို�င်းး၍ [A] ခေါ်မ်း��မ်းန်း��င်းး�ကုို��း�့�ရာပါ�ည်းး။ ထား�တွး�ပန်း

��ကိုးတွွင်းးပါဝင်းးခေါ်�်အ��ကိုးမ်း�်�မိ်း် – 

ပု�ကိုးဆိုးနိှင်း�းခေါ်ထား်ကိုးပး�မု်းခေါ်ပ�မ်းည်းးဟု�ကိုတုွ�ပု�ည်း�း အတုွအလင်းး��� ုု �ခေါ်ဖ်ကိုးမု်း၊ မ်းည်းး�ူမ်းည်းးဝါ�ဖစးခေါ်ကြကို်င်းး��ခေါ်ဘ်တွူည်းးမု်းမ်းရာဘ့ ထား�တွးခေါ်ဖ း် 

ခေါ်�ပ်ဆုို���င်းး� (�ု� မ်းဟု�တွး) မ်း�ဒုိမ်းး�ကို�င်း�း�းရာပး�နိှင်း�း လုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုး�းရာပး�ကုို� အခေါ်��စုတွးခေါ်ဖ း်�ပရာန်းဖုအ်�ခေါ်ပ���င်းး�၊ အမ်း� ုု ��မ်းး�မ်း�်�အ်�

တုွ�ကိုး �ု�ကိုး��င်းး��းရာခေါ်�်အခေါ်ကြကို်င်းး�မ်း�်�နိှင်း�းဆုို�င်းးခေါ်�် န်ကိုးရုုိုးင်းး�ခေါ်�်ကုို�ယ်းခေါ်ရာ�ကုို�ယ်းတွ်နိှင်း�း အတွွင်းး�ကို�ခေါ်�်ခေါ်မ်း��ွန်း�မ်း�်�ကုို�ခေါ်မ်း���င်းး� 

(�ု� ) �တွင်းး��မ်း်�ကို �ူတုွ� �ည်းး အမ်း� ုု ��မ်းး�မ်း�်�၏ဇ်တွးလမ်းး�မ်း�်�ကုို� ထား�တွးခေါ်ဝ��င်းး�အ်��ဖင်း�း YAZIDI အ�ု�င်းး�အဝု�င်းး�အ်� ကူိုည်းးခေါ်ပ�ရာန်း 

တွတွးနှု�င်းးခေါ်ကြကို်င်းး�အကြကိုး�ပု��င်းး�။ [B]

ရာန်းလု�ခေါ်�်ပတွးဝန်း�ကို�င်းးအတွွကိုးခေါ်လ�ကို�င်း�း��င်းး�။ �တွင်းး��မ်း်�မ်း�်�ကုို� အနှတရာ်ယ်းမ်း�်�ခေါ်�်အခေါ်��အခေါ်န်မ်း�်�တွွင်းး လး���းုစွ်ခေါ်န်တွတွးရာန်း�ပင်းးဆိုင်းး ခေါ်ပ���င်းး�စ

�ည်း�းအရာ်မ်း�်��ည်းး ယ်��လကိုးရုိှိစးနိှုန်း�မ်း�်��ဖစးခေါ်� း်လည်းး� �တွင်းး��မ်း်�အမ်း�်�စ��ည်းး စုတွးဒိဏ်းရာ်ရုိှိခေါ်�် ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်� နိှင်း�းအတွူအလ�ပးလ�ပး

ရာန်းအတွွကိုး �င်း�းခေါ်တွ း်ခေါ်�်ခေါ်လ�ကို�င်း�းမု်းနိှင်း�း လမ်းး�ညွှှန်းမု်းမ်းရုိှိကြကိုခေါ်��ပါ။

ဒီီလောတွာ၊် လောကျွာငု်�မွှုန်းတ့်ုွကြိုကျွ�ုတွငု်ပြပ်ငု်ဆငု်မုှုဆ���ည်ုမိှုာအဘယုူန်းည်ု�?

�တွင်းး��ရား�စဉ်းတွ��အတွွကိုး၊ အထူား���ဖင်း�း အနှတရာ်ယ်းမ်း�်�ခေါ်�်ခေါ်န်ရာ်�ု� သွား�ွ်�ရာ်တွွင်းး အ��နု်း�ည်းးအလွန်းတွန်းဖု��ရုိှိပါ�ည်းး။ ထုား� ခေါ်ကြကို်င်း�း၊ လ�ပးရာမ်းည်း�းခေါ်န်ရာ်ရုိှိ 

ခေါ်�်အ�ါတွွင်းး ဤအရာ်မ်း�်�ကုို�ကြိုကုိုုတွင်းးစဉ်း�စ်�ထား်��င်း�းပါ�ည်းး။ ကြိုကုိုုတွင်းး�ပင်းးဆိုင်းး��င်းး�တွွင်းး အဓုိကိုပး�စး ၂ မ်း� ုု �ရုိှိပြီးပး� ၂ မ်း� ုု �စလး��အခေါ်ရာ�ကြိုကိုး�ပါ�ည်းး။

1.  ၁။ �တွးမိ်းတွးထား်�ခေါ်�်တွ်ဝန်းတွ��အတွွကိုးမ်းထွားကိုး�ွ်�င်းး�ပုရာမ်းည်း�းအရာ်မ်း�်�မိ်း် ခေါ်ဒိ�တွွင်းး���ခေါ်တွ�န်၊ အနှတရာ်ယ်းအက့ို�ဖတွး��င်းး�၊ စ�ည်း�း 

အရာ်မ်း�်��ဖစးပါ�ည်းး။

2.  ၂။ ပု�မု်း�ကိုွမ်းး�ကို�င်းးလ်ခေါ်စရာန်း ခေါ်ရာရိှိည်းးတွစု�ကိုးမ်းတွးမ်းတွးလ�ပးပါ။ �ပဿန််မ်း�်�ကုို�န််�လည်းးရာန်း အ်ရိုးး� စု�ကိုး��င်းး�နိှင်း�း မု်းမု်း�ုခေါ်�်အရာ်မ်း�်�ကုို� 

လ�ပးခေါ်ဖ း်ခေါ်ဆို်င်းးဖကိုးမ်း�်�နိှင်း�း ပွင်း�းလင်းး�စွ် ခေါ်ဝမ်းှ��င်းး�စ�ည်း�းအရာ်မ်း�်��ည်းး ခေါ်လ�ကို�င်း�းမု်းမိ်း�ဖစးခေါ်ပ်လ်ပါ�ည်းး။

[A]  ယ်င်းး�တုွ� မိ်း် ၂၀ို၁၁ ��နိှစးကို ပထားမ်းဆိုး�� ထား�တွးခေါ်ဝခေါ်�် this Dart Centre guide �ဖစးပြီးပး� လူ�်���င်းး�စ်န််မု်း အခေါ်��အခေါ်န်မ်း�်�တွွင်းး ကို�်�-မ်း က့ွို�ပ်�မု်း အခေါ်���ပု အကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်း အခေါ်ပ် �တွင်းး�ခေါ်ရာ��်���င်းး� 

အခေါ်ပ် Global Protection Cluster �ဖစး�ည်း�း အစု��ရာမ်းဟု�တွးခေါ်�် အဖ့့အစည်းး�မ်း�်� စ�ခေါ်ပါင်းး�ထား�တွးခေါ်ဝထား်��ည်း�း လမ်းး�ညွှှန်း��ကိုးအတွွ့မ်း�်� �ဖစး�ည်းး။

[B]  Johanna Foster နိှင်း�း Sherizaan Minwalla တုွ� ၏ ‘Voices of Yazidi Women: Perceptions of Journalistic Practices in the Reporting on Isis Sexual Violence,’ Women’s Studies International 

Forum ၆၇ (၂၀ို၁၈)။ စ် ၅၃-၆၄
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�ီ��န်း ်တုွာဝန်းအုတွွကုျွပြပ်ငု်ဆငု်ပြခိုးငု်�

�င်းးကုို�ယ်းတုွ�င်းးနိှင်း�း�င်း�းအဖ့့၏လး���းုမု်းအတွွကိုး အနှတရာ်ယ်းအက့ို�ဖတွး�ည်း�းအကို�င်း�း�ည်းး�င်းး၌ရုိှိခေါ်န်ပြီးပး��်��ဖစးရာမ်းည်းး။ (အကိုယ်း၍�င်းး၌မ်းရုိှိပါကိုခေါ်အ်ကိုးပါ မိ်းး

�င်းမ်းး�ရာန်းအ��ကိုးကုို�ကြကိုည်း�းပါ။) တွ��နု်းတွည်းး�မိ်း်ပင်းး၊ CRSV အခေါ်ကြကို်င်းး���းုင်းး�ခေါ်�ပ်ခေါ်�်အ�ါတွွင်းး �င်းး၏�တွင်းး�ထား�တွးလှင်း�း��င်းး� အစးအစဉ်း�ည်းး�င်းးနိှင်း�းအတွ ူ

လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးခေါ်န်�ည်း�း �တွင်းး�ဇ်စး�မ်းစး�ဖစး�ူတုွ�င်းး�၏ ကို်ယ်ပု�င်းး�နိှင်း�း စုတွးပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ်ခေါ်ဘ�ကိုင်းး�လး���းုမု်းကုို� မ်းည်းး�ု� ထုား�ု�ကိုးခေါ်စနှု�င်းးခေါ်ကြကို်င်းး�ကုို�လည်းး� �း���ပး

ရာန်း လု�ပါ�ည်းး။

ခေါ်မ်း�ရာန်းခေါ်မ်း��ွန်း�မ်း�်� –

 •  �င်း�းကုို�ယ်းပု�င်းးလး���းုမု်းအတွွကိုး�်မ်းကို �င်းးခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း��ူမ်း�်�၏လး���းုမု်းအတွွကိုး ဆိုး���ဖတွး��ကိုးခေါ်ကို်င်းး�မ်း�်���နှု�င်းး�ည်း�းအထုား ခေါ်ဒိ�တွွင်းး� 

အ်ဏ််အခေါ်��အခေါ်န်နိှင်း�း ခေါ်�မ်း�ပင်းးလး���းုမု်းအခေါ်��အခေါ်န်မ်း�်�ကုို� တုွ�����့ခေါ်လ�လ်ဖူ�ပါ�လ်�။ [See #2.]

 •  ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�နိှင်း�းခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း��င်းး�ကုို� မ်းည်းး�ူကိုပး�ပု��ခေါ်ဆို်င်းးရွာကိုးခေါ်ပ�မ်းည်းးန်ည်းး�။ ပ့ွစ်�တွခေါ်ယ််ကိုး�ဖစးမ်းည်းးလ်� (�ု� ) NGO တွ�� 

�ဖစးမ်းည်းးလ်� (�ု� ) ခေါ်ဒိ��းနှု�င်းးင်းးခေါ်ရာ��မ်း်�တွခေါ်ယ််ကိုး�ဖစးမ်းည်းးလ်�။ မ်းထားင်းးမိ်းတွးထား်�ဘ့ အလု�အခေါ်လ�်ကိုး�ဖစးနှု�င်းးခေါ်�်အနှတရာ်ယ်းတွစး�တွ�� ရုိှိ

နှု�င်းးပါ�လ်�။ [See #2 and #3.]

 •  CRSV အခေါ်ပ်ရုိှိခေါ်�်ခေါ်ဒိ��းစုတွးခေါ်န်�ခေါ်ဘ်ထား်�၊ လုင်းးအခေါ်���ပု�့ွ��်�ဆိုကိုးဆိုးမု်း၊ မု်း�်�စ�မ်း�်�အတွွင်းး�အ်ဏ််မ်းှတွမု်းမ်းရုိှိ��င်းး�စ�ည်း�း 

အ��ကိုး မ်း�်�အပါအဝင်းး၊ ပါဝင်းးကူိုည်းးခေါ်ပ��ူတွခေါ်ယ််ကိုးအခေါ်န်�ဖင်း�း မ်းည်းးမ်းှအနှတရာ်ယ်းရုိှိခေါ်ကြကို်င်းး� န််�လည်းး�ည်းးအထုား ယ်ဉ်းခေါ်ကို��မု်းနိှင်း�း ဘ်�်

ခေါ်ရာ�ဆုို�င်းးရာ် အ��ကိုးအလကိုးမ်း�်�ကုို� �င်းးလး�ခေါ်လ်ကိုးစွ်န််�လည်းးပါ�လ်�။ [See #2.]

 •  ထုား�ခေါ်ဒိ�ရုိှိ ခေါ်ဒိ�နှတရာဥပခေါ်ဒိမ်း�်�ကုို�ခေါ်� း်လည်းး�ခေါ်ကို်င်းး�၊ �တွင်းး�ဇ်စး�မ်းစး�ဖစး�ူမ်း�်�အတွွကိုး မ်းလး���းုခေါ်စမ်းည်း�း�ွယ်း၀ိုု�ကိုးခေါ်�်ထား�တွးခေါ်ဖ း် ��ကိုး

မ်း�်�နိှင်း�း ၎င်းး�တုွ� ၏ရာ�င်း�းရာထုား�ကိုးခေါ်�် တွရာ်��ွင်းးန်စးန််ခေါ်ကြကို�ကုို�ရာယူ်နှု�င်းးစွမ်းး�မ်း�်�ကုို�လည်းး�ခေါ်ကို်င်းး� �င်းး�တုွ�ပုမု်းပါ�လ်�။ (အ���ုတွရာ်� 

စးရာင်းးပု�င်းး�ွင်း�းမ်း�်�တွွင်းးမ်း�ဒုိမ်းး�မု်း၏�်�ခေါ်ကို်င်းး�ဖစးခေါ်န်��င်းး�ကိုပင်းးလ�င်းး �ူမ်းယ််��ပစးမိ်း်���င်းး�ဥပခေါ်ဒိနိှင်း�း တွရာ်�စ့ွပု�င်းး�ွင်း�းရုိှိပါ�ည်းး။)

 •  �င်းး၏စုတွးပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ်ကြိုကုိုုတွင်းး�ပင်းးဆိုင်းးမု်း�ည်းး မ်းည်းးက့ို��ု� န်ည်းး�။ အ��အ��နု်းမိ်း်�င်းးကုို�ယ်းတုွ�င်းးဤအလ�ပးကုို� ကုို�ယ်းတုွ�င်းးကုို�ယ်းကို�လ�ပးခေါ်ဆို်င်းး

ရာန်း �င်း�းခေါ်တွ း်ခေါ်�်ခေါ်န်ရာ်တွွင်းးရုိှိခေါ်န်ပါ�လ်�။ [See #6.]

ပံ်�မိှုန်းလုုံ�ပု်လောဆာငု်�မှုည််ုအ�ာအတွွကုျွအ�င််ုပြဖစုာလောန်းပြခိုးငု်� 

အ���ုခေါ်�်�ပင်းးဆိုင်းးမု်းအမ်း� ုု �အစ်�မ်း�်��ည်းး အ��နု်းပု�ခေါ်ပ�၍လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးရာန်းလု�အပးပြီးပး� တွ်ဝန်းတွ��ကုို�မ်း�တွးမိ်းတွးခေါ်ပ��င်းးအထုားခေါ်ကို်င်းး�စွ်ခေါ်န်ရာ်��ထား်�ရာန်းလု�

အပး ပါ�ည်းး။ တွန်ည်းး�အ်��ဖင်း�း၊ �င်းး�ည်းး�ကိုးဆုို�င်းးရာ်ခေါ်လ�ကို�င်း�းမု်းတွွင်းးပါဝင်းးရာပါလုမ်း�းမ်းည်းး။ �ု� မ်းဟု�တွးပါကို၊ ကုို�ယ်းတုွ�င်းးခေါ်လ�လ်�င်းးယူ်��င်းး�အ်��ဖင်း�း၊ �ု

န််�လည်းး ခေါ်�်လ�ပးခေါ်ဖ း်ခေါ်ဆို်င်းးဖကိုးမ်း�်�ထားးမိ်း ထုားခေါ်ရာ်ကိုးခေါ်�်ညွှှန်းကြကို်�မု်းမ်း�်�ကုို�ရာယူ်��င်းး�စ�ည်း�း န်ည်းး�လမ်းး�မ်း�်��ဖင်း�း အကို� ုု �ရုိှိစွ်�ပင်းးဆိုင်းးနှု�င်းးမ်းည်းး�ဖစး

ပါ�ည်းး။

�င်း�းကုို�ယ်း�င်းးခေါ်မ်း�ပါ – 

 �တွင်းး�ဇ်စး�မ်းစးမ်း�်�၏အမ်းည်းးမ်းခေါ်ဖ း်�ပလု���င်းး�နိှင်း�း မ်းပြီးပး�ပ�ကိုးခေါ်��ခေါ်�်အရာ်မ်း�်�ကုို�လး���းုစွ်ကို်ကွိုယ်းရာန်း �င်းး၌ထုားခေါ်ရာ်ကိုးခေါ်�် ဒိစးဂ�စးတွယ်း လး���းုခေါ်ရာ�

စးမ်းး��ကိုးရုိှိပါ�လ်�။ [See resource box #2.]

 •  စုတွးဒိဏ်းရာ်�းစ်�ရာခေါ်�်�ူမ်း�်�နိှင်း�း လုင်းးအကြကိုမ်းး�ဖကိုးမု်း�းရာခေါ်�်�ူမ်း�်�ကုို� ခေါ်တွ့ဆိုး�ခေါ်မ်း���င်းး�ဆုို�င်းးရာ်န်ည်းး�ဗျူ��ဟု်မ်း�်�ကုို� �င်းးခေါ်လ�လ်ပြီးပး�ပြီးပး

လ်�။ ခေါ်အ်ကိုးပါအ��ကိုးမ်း�်��ည်းး �င်းး�ု�င်း�း�ည်း�း တုွကို�ခေါ်�်�း���ပး��ကိုးမ်း�်��ဖစးပါ�ည်းး။ [See #4 and #5.]

 • အဓုိပာ်ယ်းရုိှိခေါ်�် �ခေါ်ဘ်တွူည်းးမု်းကုို� �င်းးန််�လည်းးပြီးပး� မ်းည်းး�ု� ��ဉ်း�ကိုပးရာမ်းည်းးကုို� စဉ်း�စ်�ဖူ�ပါ�လ်�။ [See #3.]

 •  �င်းး�ည်းး ဓိါတွးပး� (�ု� ) ဗျူးဒိးယု်�ရုိုး�ကိုးမ်းည်းးဆုို�ပါကို မ်းထားင်းးမ်းရိှိ်��ု��ုပးခေါ်ပ���င်းး�ကုို� မ်းည်းး�ု� ကုို�င်းးတွွယ်းပြီးပး� ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�ကုို� မ်းည်းးက့ို��ု�

စုတွး�� ခေါ်စမ်းည်းးန်ည်းး�။ [See #8.]
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အယုူဒီီတွာမှုးာ�အတွွကုျွ စာဉု်း�စာာ�စာ�ာ အခိုးးကုျွမှုးာ� 

ဤလမ်းး�ညွှနှ်း��ကိုးမ်း�်�အတွကွိုး ခေါ်ဆွို�ခေါ်နှ�ွတုွ�င်းးပင်းးမု်းလ�ပးင်းန်း�စဉ်းအတွကွိုး ကိုွနှး�ပးတုွ� နိှင်း�းစကို်�ခေါ်�ပ်�့�ခေါ်�် CRSV �ကိုးခေါ်ရာ်ကိုးမု်းရုိှိခေါ်�်နှု�င်းးင်းးမ်း�်� အတွငွ်းး�

နိှင်း�း ထုား�နှု�င်းးင်းးမ်း�်��ပင်းးပတွငွ်းးခေါ်န်ထုား�င်းးခေါ်န်ကြကိုခေါ်�် အယ်းဒိးတွ်နိှင်း�း�တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးက့ို��ု� �ူမ်း�်��ည်းး �တွင်းး�ဇ်စး�မ်းစး�ဖစး�ူမ်း�်�ကုို� လး���းုခေါ်စ��င်းး�၌ 

အယ်းဒိးတွ်မ်း�်�၊ ရိုး�ပးရိှိင်းးခေါ်ကို း်မ်းရိှိင်းးန််မ်း�်�၏ အ�န်း�ကိုဏ္ဍကုို�ခေါ်ပ်လငွ်းးခေါ်စ�့�ပါ�ည်းး။ ကွိုင်းး�ဆိုင်းး��တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးမ်း�်��ည်းး လကိုးခေါ်တွက့ို�ကို� အလ�ပးလ�ပး

ကြကိုပြီးပး�၊ �တွင်းး�စ်�ဖန် �း�� းခေါ်ရာ�ဌာ်န်မ်း�်�နိှင်း�း အ�းလငှ်း�းဌာ်န်မ်း�်�အတွကွိုးအလနွ်းပင်းးတွန်းဖု��ရုိှိလိပါ�ည်းး။

မ်းည်းး�ု� ပင်းး�ဖစးလင်း�းကိုစ်�၊ စ်�ပ့ွနိှင်း�း ခေါ်�မ်း�ပင်းးကြကို်�ရုိှိအဆိုကိုးအ�ွယ်း�ပတွး��င်းး��ည်းး ကြိုကိုး�မ်း်�ခေါ်�် �ပဿန််�ဖစးနှု�င်းး�ည်းး။ အခေါ်ကို်င်းး�ဆိုး���ဖစးနှု�င်းးခေါ်�� 

ကိုခေါ်တွ်�၊ �တွင်းး��န်း�၏အ�ဖစးအပ�ကိုးမ်း�်�နိှင်း�းကွို်ခေါ်ဝ�ခေါ်န်��င်းး��ည်းး �တွင်းး�တွပ�ဒိးခေါ်ပ် ပု�၍စ်န််ခေါ်ထား်ကိုးထား်�မု်း မ်းရုိှိခေါ်�် အဆိုး��အ�ဖတွးကုို��ဖစးခေါ်စ နှု�င်းး

ပါ�ည်းး။ �ု� ခေါ်� း် ၎င်းး��ည်းးအ�ဖစးအပ�ကိုး၏ အဆိုကိုးအစပးနိှင်း�း ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�ကုို� ထုား�ု�ကိုးန််ကို�င်းးခေါ်စနှု�င်းးခေါ်��ရုိှိခေါ်ကြကို်င်းး� နိှင်း�း အခေါ်��အခေါ်န် တွစးစး�

လး��အခေါ်ပ် န််�လည်းးမု်းန်ည်းး�ပါ�ခေါ်စ�ည်းးဟု�လည်းး� အဓုိပာ်ယ်းထွားကိုးပါ�ည်းး။ တွ�ါတွရားတွငွ်းး ကွိုင်းး�ဆိုင်းး��တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးတွစးခေါ်ယ််ကိုး�ည်းး ဇ်တွးလမ်းး�ကုို�

�ဖစးနှု�င်းးတ့ွ�န်ည်းး�န့် �ရာယူ်နှု�င်းးရာန်း ဖုအ်�ခေါ်ပ��းရာပါ�ည်းး။

အလ်�တွစွူ်၊ အယ်းဒိးတွ်မ်း�်��ည်းး လ�ပးင်းန်း��ွင်းးထ့ားတွငွ်းး မ်းည်းး�ည်း�းအရာ်မ်း�်��ဖစးပ�ကိုးခေါ်န်�ည်းးကုို� အ�ပည်း�းအ၀ိုမ်း�မ်းင်းးနှု�င်းးကြကိုပါ။ �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးမ်း�်�

နိှင်း�း ရိုး�ပးရိှိင်းးရုိုး�ကိုးကူို��ူမ်း�်��ည်းး မ်း�်�ခေါ်�်အ်��ဖင်း�းကြိုကိုး�စွ်ခေါ်�် ဖုအ်�ခေါ်ပ�မု်းခေါ်အ်ကိုးတွငွ်းးလ�ပးခေါ်ဆို်င်းးခေါ်န်ကြကိုပြီးပး�၊ မု်းမု်းအတွကွိုးအနှတရာ်ယ်းမ်း�်�ခေါ်�်ခေါ်န်ရာ် 

မ်း�်��ု�  ခေါ်ဝ�လးစွ်�ရား��ွ်��့�ကြကို�ည်းး။ အလတွွးတွန်း� �တွင်းး��မ်း်� တွစးဦး��ည်းး ပဋုိပကိုခန်ယ်းခေါ်�မ်း�ု� ခေါ်ရာ်ကိုးရာန်း မု်းမု်းတုွ�၏ကုို�ယ်းပု�င်းးခေါ်င်းကုွို�ပင်းး အ�း���ပု 

ခေါ်ကို်င်းး��ပု �့�ရာနှု�င်းးမ်းည်းး။ ဤအခေါ်��အခေါ်န်မ်း�်�ခေါ်အ်ကိုးတွငွ်းး၊ �ဖတွးလမ်းး�မ်း�်� �း��ခေါ်ကို်င်းး��း��လ်နှု�င်းး�ည်းး – ခေါ်တွဆ့ိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း��င်းး�မ်း�်�တွငွ်းး လု�တွ် ထားပး

ပု�၍ ခေါ်မ်း� �ွန်း�မ်း�်�ကုို�ည်းးစးထား�တွးခေါ်မ်း�လ်နှု�င်းး�ည်းး။ �င်း�းတွင်း�းခေါ်�်�ခေါ်ဘ်တွညူ်းးမု်းမ်း�်�ကုို�လည်းး� မ်းရာယူ်ခေါ်လ်ကိုးခေါ်တွ်�ခေါ်ပ (�ု� ) ရိှိင်းး�န်းကို�န်း ရာစး�ူမ်း�်�၏ 

အမ်းည်းးမ်းခေါ်ဖ း်လု���င်းး�ကုို� ကို်ကွိုယ်းခေါ်ပ�ရာန်းလး�ခေါ်လ်ကိုးခေါ်�်အဆိုင်း�းမ်း�်�ကုို�လည်းး� မ်းလ�ပးခေါ်ဆို်င်းးခေါ်တွ်�ခေါ်လ်ကိုးခေါ်ပ။

ပု�ခေါ်ကို်င်းး�ခေါ်�်ဆိုကိုး�ွယ်းမု်းကို ဤအနှတရာ်ယ်းမ်း�်�စွ်ကုို�တွ်�ဆိုး�ခေါ်ပ�နှု�င်းးပါ�ည်းး။ �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးမ်း�်��ည်းး �ူတုွ�၏တွည်းး��ဖတွး�ူမ်း�်�နိှင်း�း ကို�င်း�းဝတွး

ပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ်စု��ရုာမ်းးပူပန်းမု်းမ်း�်�ကုို�မ်းှခေါ်ဝနှု�င်းး�ည်းးဟု� �းစ်�ရာန်းလု�အပးပြီးပး�၊ ဇ်တွးလမ်းး�တွပ�ဒိးရာရာန်း ထား�တွးလ�ပး�ဖန် �း�� းမု်းဌာ်န်တွ��၏ ရာည်းးရွာယ်း��ကိုးထားကိုး 

အ်�န်ည်းး�ခေါ်�် ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�၏ ရိုး�ပးပု�င်းး�နိှင်း�းစုတွးပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ် လး���းုမု်းကုို�ဦး�စ်�ခေါ်ပ��့���င်းး�အတွကွိုး အ�ပစးခေါ်ပ��းရာမ်းည်းး မ်းဟု�တွးခေါ်ပ။

ကိုွနှး�ပးတုွ��ည်းး ဤကုိုစစရာပးမ်း�်�ကုို� ဤလမ်းး�ညွှနှ်းတွစးခေါ်လှ်ကိုးလး��တွငွ်းးပု�၍န်ကိုးရုုိုးင်းး�စွ်စူ�စမ်းး�ခေါ်လ�လ်ကြကိုမ်းည်းး�ဖစးပါ�ည်းး။ �ု� ခေါ်� း် ဤ�ည်းးမိ်း် CRSV 

နိှင်း�းပတွး�တွး�ည်း�း�တွင်းး�တွပ�ဒိးအတွကွိုး �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးမ်း�်�အ်�တွ်ဝန်းခေါ်ပ�မ်းည်း�း အယ်းဒိးတွ်မ်း�်� လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးရာန်း စ်ရာင်းး�တုွ��ဖစး�ည်းး။

 •  အ်�န်ည်းး�ခေါ်�် ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�နိှင်း�းအတွလူ�ပးခေါ်ဆို်င်းးရာ်တွငွ်းး �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးမ်း�်�လု�ကိုးန််ရာမ်းည်း�း အခေါ်���းစည်းး�မ်း�ဉ်း�မ်း�်�ကုို� 

ခေါ်ဆွို�ခေါ်နှ�ွပြီးပး�ပါပြီးပးလ်�။

 •  �တွင်းး�ဇ်စး�မ်းစးမ်း�်�၏မ်းည်းး�ူမ်းည်းးဝါ�ဖစးခေါ်ကြကို်င်းး�နိှင်း�း ဂ�ဏ်း�ုကိုခ်ကုို�ကို်ကွိုယ်းရာန်းလု�အပးမ်းည်း�း ရိုး�ပးပး�ခေါ်ရွာ���ယ်းမု်းမ်း�်�အတွကွိုး ကြိုကုိုုတွင်းး

�ပင်းးဆိုင်းးမု်း�ပုလ�ပးထား်�ပါ�လ်�။ လတွးတွခေါ်လ်တွငွ်းးဆိုး���ဖတွးရာန်းအတွကွိုးမ်းလယွ်းကူိုပါ။

 •  ဤအရာ်�ည်းး ဤ�တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုးအတွကွိုး�င်း�းခေါ်တွ း်ခေါ်�်တွ်ဝန်း�ဖစးပါ�လ်�။ ဆိုကိုးတုွ�ကိုးမ်း�်��ပ်�လနွ်း�ခေါ်�် စုတွးထုား �ု�ကိုးစရာ်

တွ်ဝန်းမ်း�်�ကုို�လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးရာ��င်းး�ခေါ်ကြကို်င်း�း ဝန်းပုနှု�င်းးခေါ်��ရုိှိပါ�လ်�။

 • �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုး�ည်းး ကို�င်း�းဝတွးပု�င်းး�ဆုို�င်းးရာ်�ပဿန််မ်း�်�ကုို� �င်းးနိှင်း�းတုွ�င်းးပင်းးခေါ်ဆွို�ခေါ်နှ�ွနှု�င်းးခေါ်ကြကို်င်းး�ကုို� �ုပါ�လ်�။

 • �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုး�ည်းး ဤအရာင်းး�အ�မ်းစးက့ို��ု� ခေါ်�်အရာ်အခေါ်ကြကို်င်းး�ကုို� ခေါ်ဆွို�ခေါ်နှ�ွတုွ�င်းးပင်းး�့�ဖူ�ပါ�လ်�။
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လောန်းာကုျွထပု်အ�ငု်�အပြမှုစုာမှုးာ� – ပြခံိုးုငံ်��ံ���ပု်ခိုးးကုုျွ

ပထားမ်းဦး�စွ်၊ လူတုွ�င်းး�အ်� Murad Code မူ်းကြကိုမ်းး�ကုို�ဖတွးရုိုးရာန်းအ်�ခေါ်ပ�ပါ�ည်းး။ ဤအရာ်�ည်းး �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုး�ဖစးခေါ်စ၊ ခေါ်ရိှိ�ခေါ်န် �ဖစးခေါ်စ၊ မု်း�င်းး�

ခေါ်ထား်ကိုးလိမ်းး�ခေါ်ရာ��ဖစးခေါ်စ၊ မူ်းဝါဒိခေါ်ရာ�ဆ့ွို�ူ�ဖစးခေါ်စ၊  NGOခေါ်ထား်ကိုး�း�ူ�ဖစးခေါ်စ၊ CRSV ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�နိှင်း�း တုွ�ကိုးရုိုး�ကိုးထုားခေါ်တွ့ဆိုကိုး�ွယ်း�ူ

မ်းည်းး�ူအတွွကိုးမ်းဆုို�အန်မု်း�းဆိုး��အဆိုင်း�းတွွင်းး အခေါ်ကို်င်းး�ဆိုး��-ခေါ်လ�ကို�င်း�းနှု�င်းးခေါ်�် အခေါ်���းအ��ကိုးမ်း�်� ကုို��့ွ��မ်းး�စုပး�ဖ်ခေါ်ပ��ည်း�းပဏ််မ်းခေါ်��လိမ်းး�

�ဖစး�ည်းး။ ၎င်းး��ည်းးရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူအဖ့့မ်း�်�အ�ပင်းး၊ ကိုွမ်းး�ကို�င်းး�ူအဖ့့အစည်းး� မ်း�်�နိှင်း�းန်ကိုးရုုိုးင်းး�စွ်ခေါ်ဆွို�ခေါ်နှွ�တုွ�င်းးပင်းး��င်းး�၏ရာလဒိး�ဖစး�ည်းး။

Dart Centre ၏ ဝကိုးဆုို�ကိုးတွွင်းး လိုင်းးအ��မားး�ဖ�းမုား�ုိ စုီကြောဆုံးာင်းး�ကြောရ�သာ�ပြခံင်းး�အတွ�်း ရာည်းးရွာယ်းထား်�ခေါ်�် အ�န်း�ရုိှိ�ည်းး။ ယ်င်းး�တွွင်းး  

Dart Centre Europe ၏ အကို�ဉ်း��� းု �ထား်�ခေါ်�် အကြကိုး�ပု��ကိုး စ်မ်း�ကိုးနိှ်ကုို�လည်းး� ခေါ်တွ့နှု�င်းး�ည်းး။

ခေါ်ဘ�အနှတရာ်ယ်း �ဖစးနှု�င်းးခေါ်��နိှင်း�း အစးအစဉ်းခေါ်ရာ�ဆ့ွို��င်းး�ကုို� အပု�င်းး� ၂ တွွင်းး ထားည်း�း�ွင်းး�ထား်��ည်းး။

ဤ
�တွငု်�ကျွ�� 
လောဝမှုှပ်ါ။

#1 #4 #7#2 #5 #8#3 #6

 •  ခေါ်န််ကိုးဆိုး��အခေါ်န်�ဖင်း�း၊ စုတွးဒိဏ်းရာ်ရုိှိခေါ်�်ရိှိင်းး�န်းကို�န်းရာစး�ူမ်း�်�အ်� ခေါ်တွဆ့ိုး�ခေါ်မ်း��မ်းန်း��င်းး�နိှင်း�းဆုို�င်းးခေါ်�် �င်း�းခေါ်လ� း်ခေါ်�် ခေါ်လ�ကို�င်း�းမု်းကုို�

ခေါ်ပ�ရာန်းစဉ်း�စ်�ထား်�ပါ�လ်�။ ဝမ်းး�န်ည်းး�စရာ်မိ်း် ဤအရာ်�ည်းး ရာန်းလု�ခေါ်�်ပတွးဝန်း�ကို�င်းးအတွကွိုးခေါ်လ�ကို�င်း�းမု်း တွငွ်းးပါဝင်းးခေါ်လ�ရုိှိခေါ်�်

အရာ်မ်းဟု�တွးပါ။ စုတွးဒိဏ်းရာ်နိှင်း�းဆိုကိုးနှယွ်းခေါ်�်တွ်ဝန်းမ်း�်�ကုို�လ�ပးခေါ်ဆို်င်းးခေါ်န်ခေါ်�် �တွင်းး�ခေါ်ထား်ကိုး မ်း�်�ကုို� ခေါ်ထား်ကိုးပး�ရာန်းနိှင်း�းကို်ကွိုယ်း

ရာန်း �င်း�းအဖ့့အစည်းး�ကိုမ်းည်းး�ည်း�းအရာ်မ်း�်�ကုို�လ�ပးနှု�င်းးခေါ်ကြကို်င်းး�ကုို� Dart Centre Asia Pacific မိ်းဤလမ်းး�ညွှနှ်းတွငွ်းးပု�မု်း��ုရုိှိနှု�င်းးပါ�ည်းး။. 

အ�န်း� ၇ နိှင်း�း ၈ တွငွ်းး ပး�နိှပုးထား�တွးခေါ်ဝ��င်းး�နိှင်း�းရိုး�ပး�းထား�တွးလငှ်း�း��င်းး�နိှင်း�းဆုို�င်းးခေါ်�်အရာ်မ်း�်�ကုို�အခေါ်��စုတွးခေါ်ဖ း်�ပခေါ်ဆွို�ခေါ်နှ�ွထား်�ပါ�ည်းး။
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mailto:?subject=ပဋိပက္ခအတွင်း လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် သတင်းရယူရေးသားခြင်း။ - ကျွန်ုပ်ဤအတွက်လုံလောက်သောပြင်ဆင်မှုရှိပြီလား?&body=%0A%0Aအောက်ဖော်ပြပါ လင့်ခ်သည် ပဋိပက္ခကြောင့် ကွဲပြားနေသော နေရာများရှိ လိင်ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများနှင့် သတင်းသမားများ နှင့် ရုပ်ရှင်သမားများအနေဖြင့် သတိရှိစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စမ်းစစ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော လမ်းညွှန်ချက်များသို့ သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိက ဥပဒေသ ၈ ချက်အဖြစ် ရှိသည်။%0A%0A#1. ကျွန်ုပ်ဤအတွက်လုံလောက်သောပြင်ဆင်မှုရှိပြီလား?%0Aပဋိပက္ခနယ်မြေတွင် လိင်အကြမ်းဖက်မှုအကြောင်းကို သတင်းဌာနများအားပြောပြခြင်းသည် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူမည်သူအတွက်မဆို အန္တရာယ်ကြီးလှသည်။ ဤလမ်းညွှန်များသည် မည့်သည့်အရာက ပို၍အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်ကြောင်းကောင်းစွာဖော်ပြလိမ့်မည်။%0A%0Ahttps://www.coveringcrsv.org/my/principle1/
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