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ကကန္ဂရကမွ
ေဆ ီး

ယင္ွီးဥအေဒက ွိ

“အယနအေခတ္

တ္အွတမည္ွ

ာနည္ွီးလမ္ွီးမာီး-PROTECT”ေက္ဥအေဒ1

ိ ေမဟ တ္

ည္ွ

ူငယြိ ေအေေၚ

တရာီးတြွဆ ွိမႈဆ ွိငာ္ က တာီးမႈမာီးုုႏွင္ွ
ဟ

ေက္ဥအေဒေရ ကမာအေေၚရိ မည္သည္ွအွနရာကတငမဆိ အကလီး
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီး

အကလီး

အွခၚ

ည္။

ယင္ွီး

PROTECT

ူငယ္ မာီးောီး လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္

ိ ေမဟ တ္ ေျမတ္ တသည္ွ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင ာီး မည္သူမဆ ွိက ွိ

ဥအေအဒရီးရာေရ

ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိငသ ညွ
္ မည္သူမဆ ွိက ွိ

အေမရိကန္

ဖကဒရယြ႐ားာီး႐ား ီးမာီးကတင္ အွမီးွျမန္ွီးတတ္အွဆီးုုႏွွွိငသ ည္။

တရ ီးမဝင္္ယ္း
ခရီး သ

ီးး ခင္္းီး (အမတ္ - ၁၈ မူအကစ္ဥယ္ပ္ဒ - အမတ္ ၂၄၂၃ (ခ))

ဤဥအေဒ
▪

လိင္ုု္ ုုးိင္္းီးဆုုးိင္ ရ အ ပ္ဳအမူမ ီးသတင္္ ပ္ါဝင္္ ုုုုးိစိတည္ရ ရရမခက္း ဖင္္း

ေ

ည္ ၎တ ွိေက ွိ ွျေတမႈအွွျမာက္အွတေါ

ည္။

က္ (၁၈) ွုုႏွတ္အွောက္ မည္သူက ွိမဆ ွိ ွျေည္ွတန္ဆာွျေဳမႈကတင္ ေါဝင္ ွိွျခင္ွီး၊

က ွိယ္ိ

လက္အွရာက္အွတာွ္ကာီးလ ွိွျခင္ွီး

ေဓမၼျေဳကင္ွလ ွိွျခင္ွီးရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီး
ယ္အမရိကန္း းးးိင္ံင

ီးတစ္ဦး

ုု႔မဟ
ိ
ုုတ္

ိ ေမဟ တ္
ွိေ ခရီးက

ာီးလာမည္ွ

အစိမ္းီးယ္းရ င္္ ဒ္ ုုုုးိင္္ယ္းဆ င္္ ီး

တစ္ဦးအသတက္။
▪

ေ

က္ (၁၈) ွုုႏွတ္အွောက္ မည္သူုုႏွင္ွမဆ ွိ ွျေည္ွတန္ဆာွျေဳမႈကတင္ါဝင္ ွိွျခင္ွီး၊

က ွိယ္ိ

1

လက္အွရာက္အွတာွ္ကာီးလ ွိွျခင္ွီး

ိ ေမဟ တ္

ေဓမၼျေဳကင္ွလ ွိွျခင္ွီးရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ

ယ္အမရိကန္

း းးးိင္အ
ံင သတင္္းီးရိး ပ္ရနမေ ီးအၾက ီး ခရီးသ

ီးလ မည္း မရသကမဆိုုအသတက္။

ွျေည္သူအေရီးရာ ဥအေဒေမတ္ (၁၀၈-၂၁)၊ ၁၁၇ ရည္ညႊန္ွီး ၆၅၀ (၂၀၀၃)။

း းးးိင္ံင

ုု႔မဟ
ိ
ုုတ္

ူ

း းးးိင္ရ
ငံ ပ္္း ခ ီးယ္းဒ မ ီးရိ တရ ီးမဝင္္ယ္း

လိင္ုု္ ုုးိင္္းီးဆုုးိင္ ရ အ ပ္ဳအမူမ ီးသတင္္

ပ္ူီးယ္းပ္ါင္္းီး ပ္ါဝင္္ မႈ။ (အမတ္ - ၁၈၊ မူအကစုုုုဒ္
္ ၂၄၂၃ (ဂ))
ဤဥအေဒ
▪

ည္ အွောက္ါွျဖတ္ ေြ ွိေကတင္ ွျေတမႈအွွျမာက္ါ

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးကတင္ ခရီးလည္ွလယယသာီးလာ

ည္။

ည္ွ

ိ ေမဟ တ္

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးတ ွိင္ွီးွျေည္ြတခ ကတင္ ေၿမတမ္ွီးွျဖတ္အွတ အွခတၱခဏေင္ွျဖတ္အွတ
အွနထ ွိငသ ညွ
္ ယ္အမရိကန္း းးးိင္ံင
အစိမ္းီးယ္းရ င္္ ဒ္ ုုုုးိင္္ယ္းဆ င္္ ီး
▪

ီးတစ္ဦး

ုု႔မဟ
ိ
ုုတ္

ူ တစ္ဦးအသတက္။

က္ (၁၈) ွုုႏွတ္အွောက္ မည္သူက ွိမဆ ွိ ွျေည္ွတန္ဆာွျေဳမႈကတင္ ပ္ါဝင္ရန္၊ ကုုးိမ္ိလက္

ေ

ယ္းရ က္ယ္းစ း္က ီးရန္

ုု႔မဟ
ိ
ုုတ္ အဓမၼ ပ္ဳရန္။2

ွျေတမႈကီးကလန္သ ူမာီးက ွိ ဥအေဒခီးအွဖာကမ
ိ ဳ
ႈတတခ ခင္ွီးတေကတက္ ွျေတမႈွျေတဒဏအျ ဖတ္ အွထာင္
ဒဏ္ွုုႏွတ္အွေါင္ွီး (၃၀) ေထိ ခမတ္ွုုႏွွွိငါ္
ထိ ေျေင္

PROTECT

ေက္ဥအေဒေရ

ည္။
ေကစီးဆ ီး႐ားႈွွီးမႈမာီးေကတက္

တရာီးမမႈ ေျဖတ္ တြွဆ ွိွုုႏွွွိငသ ညွ္ က ွိယ္ ွိငေ
္ ွိင္ငခင္ွတတ္ေိေ
္ ွါ
ဤဥအေဒ

ည္

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ အွဖာွ္လတ္ွျေ

ည္ွဓါတ္ မာီးကတင္

ိ ေမဟ တ္ ွုုႏွွွိငတ
င ွိေေၾကာီး ခရီးက
ေါဝငသ ည္ွ

ည္ွ

ည္ွ ေ

ည္ွ

ူမ

ည္။

လူအွမာငခ ွိကူီးခရ

ည္ွ

ူမာီး၊

ာီးအွကာင္ွျဖတခရ

ည္ွ

ူမာီး၊

ိ ေမဟ တ္ လိငရ
ခ ီး က

ူတတ္ဦး၏ လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ထိေါီးအွွုုႏွွာင္ွယကမႈခရ

ထိခ ွိကဒဏ္ာခတာီးရ
•

ာီးအွန

ခတာီးရ

ည္ွ

ူမာီး

ာီးလာမႈကတင္
ိ ေမဟ တ္

က္ (၁၈) ွုုႏွတ္အွောကမည္သူမဆ ွိက ွိ တရာီးစတြခင္ွွျေဳထာီး

ည္။

တြွခကြင္ါ - အေမရိကန္ွုုႏွွွိငရ
င ိ ဖကဒရယခ႐ား ွိငရ
ြ ာီး႐ား ီးတတခ ကတင္ တရာီးမမႈွျဖင္ွ တြွခက္
တငသ ည္။

2

၂၀၁၃ခ ုုႏွစ္ တြင္

ကကန္ဂရအကေန္ျဖင္ွ

အွခတၱခဏေင္ွျဖတ္အွအတနထ ွိငသ ည္ွ” ဟူအွ
က ွိွျေငဆငခ

“

ွိေမဟ တ္

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးတ ွိင္ွီးွျေည္ြတခ ကတင္

ာတာအွၾကာင္ွီးက ွိ ထည္ွက

ေၿမတမ္ွီးွျဖတ္အွတ၊

င္ွီး၍ (ယ္းခါင္္းီးစဥမ
္ ၂၄၂၃ (ဂ))
အ တ္ - ၁၈၊ မူအကစုုုုဒ္

ည္။ ွျေည္သူအေရီးရာဥအေဒေမတ္ - ၁၁၃-၄၊ အွခါင္ွီးတဥမ
ေ တ္ ၁၂၊ ၁၂၁၁ (ခ)၊ မတ္ (၇) ရက္အွနေ၊ ၂၀၁၃ခ ုုႏွတ္။ ၁၂၇

ရည္ညႊန္ွီး - ၁၄၂။

•

ွျေဌာန္ွီးဥအေဒေရ ေကစီးဆ ီး႐ား ီးမႈတိ ေေကတက္
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီး

ခခရ

ူ

ွျဖတခအရ

အွဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀

ာအွၾကာင္ွ

ွိေမဟ တ္

ေမန္ြကယခတာီးခရ

ည္ွ

ထိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈမာီးေကတက္ နတနာ အွၾကီးမာီး ွျေန္္ာကာမိအွတရန္။
င္ွအွတာွ္

•

ည္ွ

အွရအေနခမာီးုုႏွင္ွ

ေျခာီးအွ

ာတရာီး႐ား ီးက န္္တရိတမာီး

ွျေန္္ ည္္ာမိအွတရန္။
•

ွျေင္ွီးထန္အွ
ေျခာီးအွ

ာ

ာထိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈမာီးက ွိ
ကသာြခင္ွေ တ မာီး။

ေက္ဥအေဒက ွိ

PROTECT

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေရ
တာဝန္္အ
ိ ွွ

ွျေန္္ ည္္ာမိအွတရန္ွုုႏွင္ွ

ကမာေတတ္ႊွာွီးရိ

ထိေါီးအွွုုႏွွာင္ွယကမႈခအွနရ

ာ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ွုုႏွွွိငင
ည္ွ

(၂၄)

ွုုႏွွွိငကတင္
င

အကလီး

ူငယမာီးေကတက္

ာီးမာီး က ွိတြွခကြင္ွုုႏွွွိငန
္ ္ ေ

ီးွျေဳထာီးၿေီးွျဖတသ ည္။

ယင္ွီးွျေတမႈေမာီးတ မာ အကမာေဒယာီး၊ အွဟတ၊ ဖလတ္ ွိင္ွုုႏွင္ွ ထ ွိင္ွီးွုုႏွွွိငင 3တ ွိေကတင္
ွျဖင္တ္ာီးခ

ည္။

ယင္ွီးွျေတမႈမာီးကတင္

ွျေတမႈက ွိခတာီးခရ
ငယ္ည္ွီးေါဝင္ါ

ည္ွ

ူမာီးမ

ဖကဒရယ္ွျေတမႈဆ ွိငာ္ တြွခကြင္

တြွခကြငသ ည္ွ

ဖကဒရယ္

တရာီးမမႈဆ ွိငာ္ ွျေတမႈေနည္ွီး

ည္။

ဤလက္အွကတေလမ္ွီးညႊစ္ န္ြင္

ေက္ဥအေဒေရ

PROTECT

တရာီးမမႈဆ ွိငာ္ တာဝန္္ိမွ ႈတ ွိေက ွိ ေကဥ္ွီးခေ္ဳ အွဖာွ္ွျေထာီး
မၾကာခအဏမီးွျမန္ွီးမႈရိ
တရာီးမမႈဆ ွိငာ္

ည္ွ

PROTECT

ဤလမ္းီးညႊန္ နြင္္

အွမီးြခန္ွီးမာီးကိ

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ုုႏွင္ွ

ည္။4

ဤလမ္ွီးညႊန္ခယကြင္

တင္ွျေထာီးၿေီး၊

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ုုႏွင္ွ

ေက္ဥအေဒျဖတ္ေမာီးက ွိ

နမူနာအွဖာွ္ွျအေေီးထာီးေါ

တရ ီးဥယ္ပ္ဒဆုုးိင္ ရ အႀကံယ္းပ္ီးမႈမ ီးယ္းပ္ီး းးးိင္န
ရ ္

မန္းီးထ ီး ည္းအသတက္
ယ္းကီးဇူီးး ပ္ဳ၍

ွျခင္ွီးေါဝငၿေီး၊

မင္္းီးရည္ရရမခက္း ဖင္္း

ဤလမ္းီးညႊန္ ုုုုးိ

ယ္မမ း္

အ ုုီးမ
ံ ပ္ဳ င္္းပ္ါ။

ီးး ခ ီး တရ ီးဥယ္ပ္ဒဆုုးိင္ ရ ကိစၥရပ္ေ ီးသတင္္ ယ္းရယ္ေန ဖင္္း ယ္းမီးး မန္းီး၍

တုုးိင္င္
္ ္ယ္းသဆီးယ္းး ြးးီးပ္ါ။

၁။ PROTECT အက္ဥယ္ပ္ဒအရ း ပ္စေႈဆုုးိင္ ရ စခြးခကြင္္း ခင္္းီး။

3 ယ္းန ကဆ ကြ ခြး က၊ ခ း းင္္း ဂ ကုုးိ ၾကည္းပ္ါ။
4

အဤလကင္ွမႈလမ္ွီးညႊစ္ န္ြင္ ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးတ ွိင္ွီးွျေယည္ြင္ ေ

အွွုုႏွွာင္ွယကခ

ည္။

ည္ွ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ကမျ ေည္ွအွ

ီး

ာီးမာီးုုႏွင္ွ ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိငသ ည္ွ

တရာီးမမႈဆ ွိငာ္ တာဝန္္မ
ိ ွ ႈအေေၚ ေဓိကောီးွျဖင္ွ ဦးတည္္ာီး

ည္။ ွူ

ူမာီးအေေၚ လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ထိေါီး
ူမာီးေကတက္ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ုုႏွင္ွ

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးရိ

အကလီး

ူငယမာီးအေေၚ

ေမန္ြကယ္

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈ

ွိေမဟ တ္

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးရ န္ႀကီးေမ္
ိ ဳ ွီးမႈတ ွိေေကတက္ ဖကဒရယေတ ွိွီးအရရအေနတ ွိေမ
ြြန္္၊ ၂၀၁၈ခ ုုႏွတမတ
ွ ၍ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ စတခကြငခရာ ေနည္ွီးဆ ီး ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈ (၆၈)
မႈရိခေါ

ည္။5

တရာီးၿေိငမဳ ာီးကတင္

အွကာင္ွီးဆရာမာီး၊

ာ

နာွျေဳေဖြွေမာီး၊

မိဘမဝန္္မ္ွီးမာီး၊

ဘ န္ွီးအွတာွ္ႀကီးမာီး၊

အေမရိကန္ေတ ွိွီးရ၏ဝန္္မ္ွီးမာီး၊

အေမရိကန္ေတ ွိွီးရ၏ကန္္႐ား ွိကြာမာီး၊ ဆရာ ဝန္မာီး၊ ၿငိမ္ွီးခမ္ွီးအွရီးတေဖြွေ (Peace Corps) မ
အွတတနာဝန္္မ္ွီးမာီးုုႏွင္ွ ေတ ွိွီးရမဟ တသည္ွေဖြွေ ေတည္ွီးတိ ေမဝန္္မ္ွီးမာီး ေါဝင္ါ
ွုုႏွွွိငလ
င ည္ွခရီး

ညအျ ဖတ္

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ာီးမာီးုုႏွင္ွ တရာီးဥအေဒေရ ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိငသ ညွ
္

အကလီး

ူ

ငယမာီးက ွိ

ခရီးက

ာီးလာအွန

ည္ွ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈေကတက္

ေျခာီးအွ
ူတ ွိေ

ည္။
ာ

ည္္ညွ
္ ီး

ေက္ဥအေဒေရ

PROTECT

တြွခကြငခအွနရၿေွျဖတသ ည္။

း ပ္စေႈဆုုးိင္ ရ း ပ္စဒဏေ ီးမ အဘမနည္းီး။
ွုုႏွွွိငွျခာီးတ
င
ွိင္ွီးွျေည္ြတ္ွျေည္မွ
လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခ
ေျေတ္ိ ွ ည္ွ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင
တြွခကြတခ ခင္ွီးတေကတက္

အကလီးတတ္ဦးက ွိ

ည္

ိ ေမဟ တ္

ာီးတတ္ဦး

ည္။

အွထာငဒဏ္ွုုႏွတ္

(၃၀)

ေထိ

ေမာီးဆ ီးခမတခရုုႏွွွိငါ္

ွိေ ဒဏ္အွၾကီး မာီး

ည္္
ည္
ည္။

ိ ေမဟ တ္

ူကိ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ အွလာွ္အွၾကီးအွေီးရ န္္ ည္ွီး ေမိန္ေခမတ္ွုုႏွွွိင္

ဥေမာောီးွျဖင္ွ

ေၿငိမ္ွီးတာီးဗိ လမွီးႀကီး

ေျမတ္ တခ

ိ ေမဟ တ္ ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိငသ ူတတ္ဦး

ဖကဒရယြရာီး႐ားီးအေန္ျဖင္ွ တရာီးၿေိငေဳ ာီး ေတ ွိွီးရထ
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈခရ

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္

ယ္အမရိကန္း းင္္း
ွျဖတ္၍၊

ူ

ည္

ပ္ပ္အမႈ

ကတင္

တရာီးၿေိငသဳ ည္

ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

အွရတေမွ

ည္ွအကလီးမာီးုုႏွင္ွ

တရာီးမဝင္င
ိ ္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမူမာီး

ွျေဳလ ေ္န္ည္္ ည္္ယခက္ွျဖင္ွ

ခရီးက

ည္။ တရာီးၿေိင္ဳ ွိ ကီးကလန္မႈတတႀကိမစတ ွိင္ွီးေကတက္

5

ာီးလာမႈ (၇) ႀကိမ္ွျေဳလ ေ္ီးကလန္ခ

အွနာကဆကြြွ

(က)

ကတငၾကည္ွေါ။

ယင္ွီးကိန္ွီးဂဏန္ွီးမာ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈအွၾကာင္ွ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ တြွခကြငခ
မေါဝင္အွ

ီးအွေ။

အကလီး

အကမာေဒီးယာီး

ူငယြ ွိေအေေၚ

ွိေ

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိင္ာ

ည္ွ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငေကတင္
င
ွီးွျဖင္တ္ာီးခ

ည္ွ ွျေတမႈမာီး

အွထာငဒဏွ
္ ုုႏွတ္ (၃၀) တွျဖင္ွ၊ တ တ အွေါင္ွီး အွထာငဒဏ္ ွုုႏွတ္အွေါင္ွီး (၂၁၀) က ွိခမတခေါ
ထ ွိွျေင္ွ

အွလာွ္အွၾကီးအေန္ျဖင္ွ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခခရ
အွဖာွ္ထ တ္ာီး

အေမရိကန္အွဒၚလာ

ူမာီးောီး အွေီးရ န္္ ည္ွီး ေမိန္ေခမတခ

၂၄၂၂၁၃

ည္။
က ွိ

ည္။6

ည္ွ ဖကဒရယ္ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈ (၆၈) မႈကတင္ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ထင္ာီးွ

ည္ွ

ွျေတမႈ (၆၂) ခ ရၿ
ိ ေီး၊ ယင္ွီးေမႈတ ွိေက ွိ အွထာငဒဏ္ (၃၇) လမ ွုုႏွတ္အွေါင္ွီး (၃၃၀) ွုုႏွတေထိ
အွထာငဒဏေမီးမိ ီးဳ ိ ခဳ မတခ

ည္။ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ွျေတမႈထင္ာီးွ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

ည္ွွျေတမႈ (၆၂) ခ ကတင္၊ ေမႈ (၁၉) ခ မာ

ူမာီးက ွိ

မႈခင္ွီးွုုႏွင္ွတ ွိက္႐ား ွိကဆကစေ္အွန

အွလာွ္အွၾကီးအွေီးရမည္ွျဖတသ ည္။7

ည္ွ မည္သိ အေ

ာ ေိတ္ ထမတိ က္ တ္ န္္တရိတမဆ ွိက ွိ

တရာီးၿေိငသဳ ည္ အွလာွ္အွၾကီးေမိန္ေေရ ွုုႏွွိေက
စ ညွ င္ွီးေန္ွီး ခရ

ယ္အမရိကန္း းင္္း

ဥေမာအေန္ျဖင္ွ

တရာီးအွဟာဆရာတတ္ဦး
ေ

င္ွီး

ပ္ါလစဇ္

ေမႈကတင္

တက္အွရာက္အွနၾက

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ွုုႏွွိေစက္ ည္င္ွီးေန္ွီးမႈမာီး ွျေဳလ ေခ
ည္ွေခါကတင္ အကလီး

ဆ ီး႐ားႈွွီးၾကရ

ူငယမာီးမာ ေ

ည္ွ

ေမႈတ ွိေက ွိ
ေိမ္ာမာီးုုႏွင္ွ

ခမတ္

တ ွိငန
ြ ္ွီးလ ွိကၿေီးအွနာက္
အွကာင္ွီး

တရိတြ ွိေက ွိ

ာ

အွကာင္အွလီးမာီးြတာောီး

ည္။ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

ူတ ွိေမ

င္ွီးအွကာင္ွီးအွတာွ္၏ ေေ ွိွီးမႈက ွိ

ည္။ တရာီး႐ား ီးအေန္ျဖင္ွ တရာီးၿေိငေဳ ာီး ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

ယင္ွီးေမာဏက ွိ

ာီး

ူမာီးက ွိကူညအွ

ူတ ွိေက ွိ

အွလာွ္အွၾကီးအွြငတ တ အွေါင္ွီး အေမရိကန္အွဒၚလာ ၄၈၈၇၉.၂၉ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတခ
တရာီး႐ား ီးမ

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ည္ အွဟတုုႏွွွိငကတင္
င
လူအွနရစ္ ေ္ကိ္ ွ ခေတ
ိ ဳ

အွကာင္ွီးအွတာွ္ကတင္

တင္ွီးအွေီးခ

ူ ောီး အွေီးရ န္ြာဝန္္ိေွ ါ

ည္ွအေၾကာင္ွီးရင္ွီးမာ
၎တ ွိေဆ ီး႐ားႈွွီးက

ာီး

အကလီး
ည္ွ

ွျေန္္ ည္္ာမိအွတရန္ွျဖတသ ည္။8

ည္။

ူငယမာီးမ

ေမိ ီးေကာမာီး၊

ယ္အမရိကန္း းင္္း

ယ္းအဗရ ယ္းမ ဗအမွႈ ကတင္ ဖကဒရယဂရ ေဖြွေအေန္ျဖင္ွ ွုုႏွွ
ိ ွငငုုႏွတခ ၏ ွုုႏွွွိငင ာီးွျဖတသ ည္ွ
(႐ား ရာီးုုႏွွွိငင

ာီးုုႏွင္ွအေမရိကန္ွုုႏွွွိငင ာီး)

ေဂ လ
ိ ဳ ္ ွိ

ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

6 အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ ေေေမႈ၊ ေမတ္ ၁၄-၅၀၀၉၅ (အေမရိကန္ဖကဒရယေယူခတရာီး႐ား ီး)။ ြြန္္၊ ၂၀၁၈ခ ုုႏွတမတ၍၊

ွ

တရာီးၿေိင္ဳ ၏ေယူခဝငမႈက ွိ ဆက္က္အွဆာင္င္ကသည္။
7 အွနာကဆကြြွ (က) ွုုႏွင္ ွ (ခ) ကတငၾကည္ွေါ။

8 အွလာွ္အွၾကီးေမိန္ေ - ယ္အမရိ ကန္း းင္္း ပ္ါလစ္မွႈ၊ ေမတ္ - ၀၉-တော-၀၀၂၀၇ (ဒကကန္ - ြူလ ွိင၊္ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၁)။
အ

အေမရိကန္၏ ေမိန္ေခမတမႈမတြမ္ွီး။ အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ ေါလတဇ္၊ ေမတ္ - ၀၉-တော-၀၀၂၀၇ (ဒကကန္ - ဒြငဘာလ၊ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၀)။
ေါလတ္ည္
သ တရာီးမဝင္အွ

ာလိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမႈတ ွိေကတင္ ေါဝင္ ွိ

ွ
ွျေတမႈထင္ာီးၿေ
ီး၊ အွထာငဒဏ္ (၂၃၅) လ ွျေတဒဏခမတခခရ

ည္။

ည္ွရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ ခရီးက

ာီးခအွၾကာင္ွီး

ည္ွ

မိန္ွီးမငယ္အွလီးမာီးောီး

မ ဒိမ္ွီးကင္ွရန္

ခွျခင္ွီးအွၾကာင္ွ ွျေတဒဏခမတခ
ွုုႏွတခမတခ

ည္။

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္

ထ ွိွျေင္ွ

ွိေ

ေခါခါ

တရာီး႐ား ီး

ည္

မ ဒိမ္ွီးကင္ွခခရ

ွုုႏွင္ွတေ္ ဥ္ွီး

ည္ွ

ကာမိအွတရန္

အွေဗရာ

က န္္တရိတ္ ွိ

ူ

ာီးအွရာက္

အွလာွ္အွၾကီးအွြငတ ွိေ

ည္

ေိတ္မတိ က္ တ္ာီး

ဦးတိ ေေကတက္

(၃)

ေတိတ္၊

ေနာဂတ္

အွမာဗောီး

အွဒၚလာတ တ အွေါင္ွီး (၈၀၅၅) က ွိ အွလာွ္အွၾကီးအွေီးရန္ ေမိန္ေခမတခ
ကာမိအွတ

က

ည္။ တရာီး႐ား ီးမ အွေဗရာအွမာဗောီး အွထာငဒဏ္ (၁၅၀)

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈ

ေတၥဳေၺန္္ ထ ီးတ ွိေ၏

႐ား ရာီးုုႏွွွိငင

ွုုႏွင္ွ

အေမရိကန္

ည္။9

ည္ွက န္္တရိတြ ွိေက ွိ

ာလင္

ည္။ ယင္ွီးေမိန္ေတ ွိေမာ နာကငမႈုုႏွင္ွခတာီးရမႈ၊ တိတ္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ အွ

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရ

နတနာမႈ

တ ွိေေကတက္

ွျေဌာန္ွီးဥအေဒေရေကစီးဆ ီး႐ားႈွွီးမႈမာီး
နတနာမႈမာီးေကတကမူ
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီး

ိ ေမဟ တ္

လႊမ္ွီးၿခဳမည္မဟ တ္ါ။

ေန္ွီးခခရ

ူမာီးအေန္ျဖင္ွ

အွလာွ္အွၾကီးအွြင၊
ွျေင္ွီးထန္အွ

ေထက္ါအွကဆီးအွွုုႏြွွီးထာီး
ယင္ွီး

ိ အေ

ာ

ာက၊

ာ

ထိခိ က္

ည္ွေတ ွိင္ွီးေင္၊

အွနာက္ေ္ကစီးဆ ီး႐ားႈွွီးမႈမာီးက ွိ

အေမရိကန္၏ ဖကဒရယ္ တရာီး႐ား ီးမာီး၌ တရာီးမမႈမာီးွျဖင္ွ အွတာင္ွီးဆ ွိအွလာက္ာီးုုႏွွွိငသ ည္။
အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင ည္

ေမႈ၏

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ အွလာွ္အွၾကီး

ာီးအွကာင္ွျဖတခရ

ာမက၊

ူမာီးက ွိ

တရာီးမမႈဆ ွိငာ္ ထိခ ွိကနတနာမႈမာီးကိ

အွတာင္ွီးဆ ွိအွလာက္ာီးုုႏွွွိငန
္ ္ ြခင္ွွျေဳအွေီးထာီး

ည္။

း းးးိင္ရ
ငံ ပ္္း ခ ီးသတင္္

တရ ီးစခြးဆုုးိခံထ ီးရၿပ္ီးး ဖစသ ည္း

း ပ္စေႈကီးသလနသ ကတစ္ဦးကုုးိ
တရ ီးစခြးဆုုးိး းးးိင္ါ္
တြွဆ ွိွုုႏွွွိငါ္
ေျခာီးအွ
တူညအွ
9

ည္။

ာုုႏွွွိငမ
င ာီးကတင္
ာေမႈုုႏွင္ွေင္

ယ္အမရိ

ကန္း းးးိင္ထ
ငံ သခ တင္္

လ ီး။
အေမရိကန္ွုုႏွွွိင၏
င
တရာီးတြွဆ ွိခထာီးၿေီး
အေမရိကန္ွုုႏွွွိငထ
င

အွလာွ္အွၾကီးေမိန္ေ - ယ္အမရိကန္း းင္္း ယ္းအဗရ

ဖကဒရယေတိ ီးအရရအေနမာီးအေန္ျဖင္ွ
ာီးွျဖတသ ည္ွ

ကတင္

တတ္ဦးခင္ွီးေ ဂ လမ
ိ ဳ ာီးက ွိ

တရာီးတြွဆ ွိွုုႏွွွိငါ္ အွ

ီး

ည္။

ယ္းမ ဗအမွႈ။ ေမတ္ - ၂ီး၁၄-တော-၀၀၂၄၁ (တ.ဒ.ကယ္္ - အွမလ၊ ၉ ရက္၊

၂၀၁၆)။ အေမရိကန္၏ေမိန္ေခမတမႈမတြမ္ွီး။ ယ္အမရိကန္း းင္္း ယ္းအဗရ ယ္းမ ဗအမွႈ။ ေမတ္ - ၂ီး၁၄-တော-၀၀၂၄၁ (တ.ဒ.ကယ္္ အွအဖဖာွ္ဝါရလ၊ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ခုုႏွတ္။)

ေမန္စငစ္စ တြငူမ

အကမာေဒီးယာီးုုႏွွွိင၊င 10

ထ ွိင္ွီးွုုႏွွွိင၊င 11

ဂာမန

ွုုႏွွွိင12
င

ွုုႏွင္ွယူအွက13တ ွိေရိ တရာီးၿေိငမဳ ာီးအေန္ျဖင္ွ PROTECT ေက္ဥအေဒကိ ခီးအွဖာက
ိ ဳ
သ ည္ွေကတက္
အေမရိကန္ွုုႏွွွိငကတင္
င
အွနာကဆကကြတရာီးတြွဆ ွိမႈက ွိ ရ ငဆ ွိင္အွနရၿေ ွျဖတသ ည္။

လိင္ရ
ခ ီးသ

ီးယ္းအ း္ယ္ပ္ရတ မ ီးယ္အန ဖင္္းလည္းီး

တရ ီးစခြးဆုုးိခံရ း းးးိင္ါ္
တရာီးစတဆိ ခရုုႏွွွိငါ္

ဤဥယ္ပ္ယ္ဒအ က္ကြ င္္

လ ီး။

ည္။ ဥအေဒကတင္ ခရီးက

အွဆာင္င္က္အွေီးွျခင္ွီးကိ လည္ွီး

ာီးဧည္ွ

ည္မာီးေကတက္ လိငရ
ခ ီးက

ွျေတမႈေျဖတ္ွျေဌာန္ွီး

တမတ
ွ ္ ာီး

ည္။

ာီးလာမႈက ွိ

ဥေမာောီးွျဖင္ွ

ယ္အမရိကန္း းင္္း အဗနစအမႈကတင္ တရာီးၿေိငသဳ ည္ ကဟန္ွီးဒူရကစ္ွုုႏွင္ွ ကိ တတာရကာတိ ေကတင္
အကလီး

ူငယ္ လိငရ
ခ ီးက

ွ
ာီး လ ေငန္ွီးမာီးက ွိ လေဝ
ိ ဳ ကႀကတည္မႈေကတက္ ွျေတမႈထင္ာီးခ

အွထာငဒဏွ
္ ုုႏွတ္အွေါင္ွီး (၂၀) ထက္ိ ၍ ွျေတဒဏခမတခ

ည္။ ၎ောီး

ည္။14

ယ္ကလီးမ ီးယ္အန ဖင္္း ယ္အမရိကနြရ ီး႐ုုံးံုုီးမ ီးသတင္္

က္ယ္း သထကဆုုုုးိရမရ္ ီး။

ေခအေ
ိ ဳ

ည္။

ာေမႈတိ ေကတင္

အကလီးတတ္ဦး ောီး

က္အွ

က္အွ

င္ွၿေီး၊ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ကီးကလန္ခရ

ရေ ွိင္ငခင္ွမာီးက ွိ

ေတိ ီးရမဟ တသည္ွ

အေမရိကန္ေတ ွိွီးရအေန္ျဖင္ွ

ကထကဆ ွိရန္ အေမရိကန္သိ ေ အွခအၚဆာင္ာေါက၊ အကလီးေကတက္

အွရအေနတတ္ဦးတတဥ္ အွေီးထာီး
အကလီး၏

ကထကဆ ွိရုုႏွွွိငါ္

ူ (

က္အွ

ကိ ယစာီးွျေဳအွေီးရမည္ွျဖတသ ည္။

ေဖြွေေတည္ွီးမာီးအေန္ျဖင္ွ

တတ္ဦး) ေျဖတ္

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငရ
င ိ

အကလီးအမရာက္ာခင္

10 ယ္အမရိကန္း းင္္း ဂသြနဆ င္အမွႈ၊ ေမတ္ - ၆ီး၁၄-တော-၀၀၄၈၂ (ဒ. အွောွ္) (ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

ည္ွ

ူတတ္ဦး

မာီးြတာက ွိ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈွျဖင္ွ အကမာေဒီးယာီးုုႏွွွိငကတင္
င
ွျေတမႈတရငခၿေီး၊ အွထာငဒဏ္ (၁) ွုုႏွတခမတခခရ
11 ယ္အမရိကန္း းင္္း ရ ပ္မုုးိအမွႈ၊ ေမတ္ - ၂ီး၁၅-တော-၀၀၂၂၄ (တ.ဒ.ကယ္္) (၁၅ုုႏွတေ င္ြအယ္လီး
ည္ွအကလီးုုႏွင္ွ လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမႈမာီးကတင္ ွျေဳလ ေ္ါဝငမႈုုႏွင္ွ ၁၅ုုႏွတ္
ယင္ွီးထကငယသည္ွအကလီးတတ္ဦးက ွိ
ထိ င္ွီးွုုႏွွွိငကတင္
င
ွျေတမႈတရငခ

ူ၏မိဘ မာီး

ိ ေမဟ တ္

ူ၏ေ ေ္ိန္ွီး

ိ ေမဟ တ္
ည္။)

ိ ေမဟ တ္ ၁၅ ွုုႏွတ္ကငယ္

ိ ေမဟ တ္

ူ၏အွဝီးရာ

ွိအေခအၚဆာင္ာမႈတ ွိအေၾကာင္ွ

ည္။)

12 ယ္အမရိကန္း းင္္း ပ္နဒမတ ္ နအမႈ၊ ေမတ္ - ၁ီး၀၈-တော-၀၀၁၁၁ (ဒ.ဒယ္္.) (ခုုႏွွွိငည္္ ည္စမ္ွီးမရိ
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈွျေဳလ ေခ

ႀကိတင္
ဳ ၍

ည္ွေကတက္ ဂာမနကတင္ ွျေတမႈတရငခ

ည္ွ

ူမာီးောီး လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိင္ာ

ည္။)

13 ယ္အမရိကန္း းင္္း ဘုုးိဟင္္းီးအမႈ၊ ေမတ္ - ၀ီး၀၄-တော-၆၀၀၄၆ (ေကစ္.ဒ.ဖလာ.) (ဘိ ဟင္ွီး

ည္ ယူအွကကတင္ မြဖယမရာေ မာီး

ေ ွိငဆ ွိငႈမ ၊ ွျဖန္အေဝမႈုုႏွင္ွ မြဖယမရာအွဆာင္ွီးေါီးမာီး ေ ုုႏွွိေမႈတ ွိေေကတက္ ေျေတ္ိ ွ ျဖင္ွ၊ အွထာငဒအဏ္ေါင္ွီး (၃၀)
ခမတခရ

ည္။ ထ ွိအေနာက္ တရာီးတြွဆ ွိရ န္ေ ကတက္ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ိ ေ တရာီးခက ွိ လႊွေေခေါ

14 ယ္အမရိ ကန္း းင္္း အဗနစမႈ၊ ေမတ္ - ၆ီး၀၆-တော-၀၀၀၇၅ (ေမ္.ဒ.ဖလာ.)
အ

ည္။

ေခမေမႈလ ွိက္အွေီး
ကူညအွေီးုုႏွွွိငါ္

ည္ွ အွရအေနမာီးက ွိအွင္ြီးခယ္ွုုႏွွွိငန
္ ္ မိတဖက္ ေဖြွေေတည္ွီးမာီးမ

ည္။

အမႈမ ီးကုုးိ

ယ္အမရိကန္း းးးိင္၏
ငံ ဖကဒရမအ ဏ ပ္ိုု င္အဖခြး႔မ ီးထံ ုု႔
ိ

မရသိုုုု႔အစရင္ခံ တင္္း ပ္ းးးိင္ါ္
င္ွအေန္ျဖင္ွ

နည္းီး။

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင ာီး

ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိငသ ညွ
္

ူ

ိ ေမဟ တ္

တတ္ဦးမ

ဥအေဒေ ွိင္ွီးေရ

အကလီး

ူငယြ ွိေအေေၚ

လိင္ ွိင္ွီးဆိ င္ာေျမတ္ တမႈွျေတမႈတတ္ ေ္ ွိ ကီးကလန္အွအနၾကာင္ွီး

ိွျမင္ါက၊ Immigration and

Customs Enforcement/Homeland Security Investigations (ICE) ဌာန

ိ ေ အေရီးအွေၚဖ န္ွီးလိ င္ွီး

က ွိအွခၚယူွျခင္ွီး

(1-866-347-2423)

ိ ေေီးအွမီးလ္အွေီးေိ ေျခင္ွီးွျဖင္ွ
ကတင္ွီးေကီးေျမတမ
ိ ဳ
ယူ
ွုုႏွွိေစက္

ည္ွ

ယင္ွီးွျဖတ္ ေ္ ွိ

ေဖြွေေတည္ွီးမာီး

ည္င္ွီးေန္ွီးမႈကိ

ေ ွိ၍အွေီးုုႏွွွိငါ္

ွိေမဟ တ္

ေတရငခတင္ွျေုုႏွွွိငါ္
ည္

ည္ွ

ဥေမာောီးွျဖင္ွ

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျမတ္ တမႈောီး

တ ွိက္ တ္န္

ွုုႏွွွိငတကာေဖ
င
ြွေေတည္ွီးတတခ ွျဖတသ ည္ွ

ECPAT

ွုုႏွွွိငအွေါင္
င
ွီး (၉၂) ွုုႏွွွိင၌
င ေဖြွေဝငမာီးရိ
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အွဒ

တင္ွီးေခကေလကမာီးကိ
အကလီး

ရည္ည္္ယ္

ည္။

ဥအေဒောဏာတည္အွအတရီးေျေင္

ေတရငခတင္ွျေေ ုုႏွင္ွတေ္ ဥ္ွီး

ည္။

predator@DHS.gov

ူငယြ ွိေအေေၚ

ခက္ွျဖင္ွလ ေ္အွဆာင္အွန

ေဖြွေကတင္

ကမာေတတ္ႊွာွီး

ည္ွ
ရိ

၂။ PROTECT အက္ဥယ္ပ္ဒအရ ထိခုုးိကဆံုုုုီး႐ုုံးႈးံးီးမႈမ ီးအသတက္ တရ ီးမမႈမ ီး။
အေမရိကန္ွုုႏွွွိငကတင္
င

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ တရာီးအွရီးတနတ္ွုုႏွင္ွ

တရာီးမမႈဆ ွိငာ္ တရာီးအွရီးတနတြိ ေမာ
အွောယကြင္အွကဆီးအွွုုႏြွွီးထာီး
မေါဘ

ိ ေမဟ တ္

တရာီးမမႈတတခ အေန္ျဖင္ွ
15 ေ ွိမ ွိ

ည္ွေတ ွိင္ွီးေင္

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ွျေတမႈၿေီး
ွျေတမႈကီးကလန္သ ူက ွိ

ီးွျခာီးတွျဖတသ ည္။
တရာီးမမႈတတခ က ွိ

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈ

ည္ွအွနာယကြင္င္

စတဆ ွိွုုႏွွွိငသ ည္။

အွထာငမခုုႏွွွိင္အွ

ာွ္လည္ွီး၊

ွ ွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈတ ွိေက ွိ
ိရိအွတရန္ http://www.ecpat.org/where-we-work/ ကိ ၾကည္ွေါ။ အဥရာေတိ က္ိ ွုုႏွ

ေတရငခလ ွိလင္ http://www.reportchildsextourism.eu/ ကိ ၾကည္ွေါ။

တရာီး႐ား ီးအေန္ျဖင္ွ

ွျေင္ွီးထန္သ ည္ွထိခိ ကနတနာအွၾကီး

အွလာွ္အွၾကီးအွေီးရန္
ည္င္ွီးေန္ွီးခရ

ေမိန္ေခမတ္ွုုႏွွွိငသ ည္။

ူတ ွိေ

၎တ ွိေခတာီးခရ

ွုုႏွင္ွ

ည္

ွုုႏွွွိငွျခာီးရ
င
ိ

ြြန္္၊

အွရအေနခတ ွိေေကတက္
၂၀၁၈ခ ုုႏွတမတ
ွ ၍

ွုုႏွွိေစက္

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင ာီးတ ွိေ၏လက္ကတင္

ည္ွ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈတ ွိေေကတက္ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ ေနည္ွီးဆ ီး

ဖကဒရယဆ ွိငာ္ တရာီးမမႈ (၁၁) မႈက ွိ တြွဆိ ခ

မရသကကုုးိ တရ ီးစခြးဆိုု းးးိင္ါ္

ည္။16

နည္းီး။

ွုုႏွွွိွ္ငရေ္
င ွျခာီးတ ွိငွ
္ ီးွျေည္ြတခ ကတင္

ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

ည္ွ

ူတတ္ဦးောီး

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈက ွိ ကီးကလန္သ ည္ွ မည္သည္ွအေမရိကန္ွုုႏွွွိငင
ိ ေမဟ တ္

မည္သည္ွ

ေၿမ

တမ္ွီးအွနထ ွိငသ ူကိ မဆိ

ာီးမဆ ွိ

ထိခ ွိကနတနာမႈတိ ေေကတက္

ဖကဒရယြရာီးမမႈဆ ွိငာ္ တရာီး႐ား ီးကတင္ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ တရာီးတြွဆ ွိွုုႏွွွိငါ္
တရာီးတြွခရထာီး

ူအေန္ျဖင္ွ

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးတ ွိင္ွီးွျေည္

အကလီးတတ္ဦးုုႏွင္ွ
အေရီးကိတၥမရိေါ။17

ိ ေမဟ တ္

ွုုႏွွိေစက္ိ ွျခင္ွီးမရိ

တရာီးတြွခထာီးရ

ူအေန္ျဖင္ွ

ယင္ွီးေျေဳေမႈတ ွိေက ွိ

ကီးကလန္မွ

ဥအေဒကတင္

လိငရ
ခ ီးက

16

(ခ)

အွနာကဆကြြွ

ာီးရာကတင္

ေအခၾကီးအွအြငေီး၍လိငက
ဆ ဆ ရာကတင္ါဝင္ိ တိတမရိွျခင္ွီး၊

ေဓမၼျေဳကင္ွလ ွိွျခင္ွီး
အွရာက္ိအွ ွနတဥ္

ိ ေခရီးက

ည္။

ာီးလာမႈက မၺဏမာီးက ွိ

ွုုႏွင္ွ

(ဂ)

ကတငၾကည္ွေါ။

ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီးတ ွိင္ွီးွျေယည္ြင္
ာလင္

အေရီးယူုုႏွွွိငည
မ ္ွျဖတသ ည္။

ဦးအွဆာင္အွန

ေမႈြဖင္ွထာီး

ည္ွေခါကတင္

ည္ွ

ူမာီး

ည္ွေမႈအေရေကတကစ တ အွေါင္ွီး

လည္ွီး

(၁၁)

မႈကတင္

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈွျေတမႈမာီး ေကတက္ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ တြွဆ ွိထာီး

ည္ွ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငေကတင္
င
ွီး ွျဖင္တ္ာီးခ

အကလီး

အွဟတုုႏွွွိငရ
င ိ

ူငယ္ိင္ ွိင္ွီးဆ ွိင္ာ

လိင္ ွိင္ွီးဆိ င္ာုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခ

ေမႈေခင္ွီးမာီး

မေါဝင္ါ။

ေမတ္

၃ီး၁၃-တဗ-၀၁၁၃၂

မႈက ွိအွေါင္ွီးတည္ွီးခ

(ဒ.ကကန္.၈ရက္၊

ေမတ္ (၁၈) ယူေကစ္ဥအေဒ ၂၄၂၃ (ခ)

ခရီးက

ၾ

ဂ တ္၊

၂၀၁၂ခ ုုႏွတ္)

ည္။ ဂါယ္းဗီးလ္း းင္္း

(ဦးအွဆာငေမႈတတခ ေျေင္

ေမႈ

(၅၅)

ည္။) အွရာင္-ခာီးလစ္ွုုႏွင္ွ ေါလတ္မႈ၊
ေမတ္ ၃ီး၁၁-တဗ-၀၀၆၁၄ (ဒ.ကကန္.၁၂ရက္၊ ြန္နဝါရလ၊ ၂၀၁၂ခ ုုႏွတ္။)
အ

(ဦးအွဆာငေမႈတတခ ေျေင္ ေမႈ (၂၂) မႈက ွိအွေါင္ွီးတည္ွီးခ
17

ူငယမာီးြတာောီး

ည္ွ ယခင္ တရာီး အွဟာဆရာတတ္ဦးွျဖတသ ည္ွ အွဒါကဂလက္ပါလတ္အာီး ေမႈတ တ အွေါင္ွီး (၇၉)

မႈွျဖင္ွ တရာီးတြွဆ ွိထာီးၿေီးွျဖတသ ည္။ ယင္ွီးတ ွိငန
ြ ္ွီးခကြ ွိေ ကိ ေမႈုုႏွတခ ေျဖတ္ အွေါင္ွီးတည္ွီးခ

ပ္ါလစ္အမႈ၊

အကလီး

ည္ွ

ာီးွျခင္ွီးက ွိ တိတိကကတာီးွျမတ္ာီး

ေရိအေေယာကမလိ ေေ္အွေ။

ည္။)

ည္ တရာီးမဝင္င
ိ ္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမူတ ွိေကတင္ ေါဝင္ိ
ည္။ ေမတ္ (၁၈) ယူေကစ္ဥအေဒ ၂၄၂၃ (ဂ)

ည္ွ ရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ

ည္ “ရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွခရီးက

ာီးွျခင္ွီး”

ေကီးဝင္
ဳ ါ

ည္။18

တရ ီးလိုု းင္္း

ဥေမာောီးွျဖင္ွ
အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငင

ဘရာြီးုုႏွွွိငင

ွိေ

ခရီးက

၎တ ွိေလူအွမာငခ ွိကူီးခရ
ီး

ာီးမာီးက ွိ

ာီးုုႏွွွိငန
္ ္

တတဥ္အွေီးမႈေင္

ည္ွ

ဘာာၤအွေၚ

ည္

ွျဖတသ ည္။

ာီးလာမႈေကတက္

တရာီးလ ွိောီးလ ီးမာ

အွက
တရာီး

ီးအွဆာငဖာီးအွယာင္ွီး၍

ၿေိင္ဳ ွုုႏွင္ွ

ူ၏အွဖာကသည္မာီးုုႏွင္ွ

လိင္ ွိငွ
္ ီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမူမာီးကိ

ေတင္ွီးေကေ္ွျေဳလ ေခအရၾကာင္ွီးက ွိ
ည္ လေဝ
ိ ဳ က္ အွွျေၿငိမ္ွီးက

ာ

ူမာီးကိ ေရက္ွုုႏွင္ွ မူီးယတ္ အွဆီးမာီးတ ွိက္၍

ေအခၾကီးအွြငွျဖင္ွွျေဳလ ေသ ည္ွ

အကလီးလိငရ
ခ ီးက

အကလီးလိငရ
ခ ီးက

ိေ

ေေိ ေခအရၾကာင္ွီးွုုႏွင္ွ

ွုုႏွွိေစကခရ

ဦး

(၄)

ည္ွေခစ္ န္ြိ င္ (၁၈) ွုုႏွတ္အွောက္ွျဖတ္၍၊ တတ္ဦးမာ ၁၂ ွုုႏွတေ င္ြယမွ

ည္။ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

တရာီးၿေိင္ဳ ၏ငါီးဖမ္ွီးအ

ေမႈ

ဘရာြီးေမီး ိ ဳ မီး

ာီးတတ္ဦးောီး ဖကဒရယြရာီးမမႈတတခ ွျဖင္ွ တရာီးစတဆ ွိခၿေီး၊ ေမႈမာ

တရာီးၿေိငမဳ ွ

ရိအွ

ခီးလအ
ခ မွႈကတင္

တရာီးလ ွိတ ွိေဘက္ွ္မ

တြွခကြင္ာီးေါ

ာီးွျခင္ွီး (confidential settlement) ွျဖင္ွ ေဆ ီး

ူမာီးအေန္ျဖင္ွ

တခ

ည္။
ည္။19

ွျေတမႈကီးကလန္သ ူုုႏွင္ွ

ာီးလ ေငန္ွီးအွောွ္အေရတာ

မာီးက ွိအွကာွ္ကလန္၍

ေဖြွေေတည္ွီးမာီးက ွိ

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရ

စတခကြင္ွုုႏွွွိငႈမ ရိ၊

မရိုုႏွင္ွတေ္ ဥ္ွီး၍

ဖကဒရယြရာီး႐ား ီးမာီးကတင္ အ

ဘာကြွလလလက္ိ ွ ည္။ ဂီးဇက္
ိ ဳ ယ္းရ င္ခ ီးလ္း းင္္း ပ္ါီးလစ္အမႈ ကတင္

ွ ရယြရာီး႐ား ီးမ PROTECT ေက္ဥအေဒရိ တာ
အွကာွ္နကြကက္ွျေည္နယိ္ ဖကဒ
အကလီး

အေမရိကန္ွုုႏွွွိင၏
င
ာီး

ည္ ွျေတမႈကီးကလန္သ ူ၏

ူငယြ ွိေအေေၚ လိင္ ွိင္ွီးဆိ င္ာထိေါီးအွွုုႏွွာင္ွယကမႈေကတက္ ေလ ေ္င္ွ

တတိအယွျမာကေဖြွေေတည္ွီးတ ွိေက ွိ
ြခင္ွွျေဳထာီးမႈမရိအွၾကာင္ွီး

ယူဆ

အွခၚယူအွမီးွျမန္ွီးမႈောီး
ည္။

ထ ွိအေၾကာင္ွ

18 ေမတ္ (၁၈) ယူေကစ္ဥအေဒ ၂၄၂၃ (ဃ) က ွိၾကည္ွေါ။ တီးြောီးအွရီးဆ ွိငာ္ ေကီးေျမတ္
ိ ဳ
ရလ ွိမႈရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ ွုုႏွွွိငရေ္
င ွျခာီး
ိရိၿေီး၊ ယင္ွီး

ိ ေခရီးက

ာီးလိ

ိ ေမဟ တ္ ကလယ္ူအွောင္ အွဆာင္င္က္အွေီး

တတဥ္အွေီး

အွဟတုုႏွွွိငကတင္
င

ိ ေမဟ တ္ က ွိယ္ ွိင႑
ဘ ာအွရီးဆ ွိင္ာ

ည္ွ၊ ဆြွအွဆာင္အွေီး

ာီးမည္ွရည္ည္္ယခက္ ွိ

ည္ွ၊ ွျေဳလ ေ္အွေီး

ည္ွ

ည္ွ မည္သူမဆ ွိက ွိ ယင္ွီးအွခါင္ွီးတဥ္အွောယကြင္ ဒဏ္အွြငခမတ္ွျခင္ွီး၊

ွုုႏွတ္အွေါင္ွီး (၃၀) ထအကမကာွ္ကလန္သ ည္ွ အွထာငဒဏ္ ခမတ္ွျခင္ွီး

ိ ေမဟ တ္ ွုုႏွတ္ေစလ ီးက ွိခမတ္ွုုႏွွွိငါ္

19 တရ ီးလုုးိမ ီး းင္္း ခီးလအ
ခ မႈ၊ ေမတ္ ၁၁-တဗ-၁၄၅ (ေမ္.ဒ.ဂါ. ၁၄ရက္၊ြြန္္၊ ၂၀၁၁ ကတငြရာီးစတဆ ွိခ
ဖကဒရယ္ူအွမာငခ ွိဆန္ေကင္အွရီးဥအေဒတ ွိေေရ
ေက္ဥအေဒေရလည္ွီး စတခကြင္ွုုႏွွွိင သ ည္။

ာ

တရာီး႐ား ီးတ ွိေောီး

ိ ေ တရာီးမဝင္င
ိ ္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ေျေဳေမႈတ ွိေကတင္ါဝင္န္ ခရီးက

ည္ွ ေ ဂ လ္
ိ ဳ ၏ခရီးတဥိ္

ွိအေ

တြွခကြငခ

ည္ွေျေင္၊

ေခအေ
ိ ဳ

ည္။
ည္။) ဤေမႈက ွိ

ာေခကေလက္ တတ ွိေမာ

PROTECT

အွကာအင္လီးမာီးြတာောီး

လိင္ိ င္ွီး

ဆ ွိငာ္ ုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈွျေဳလ ေခ

ႀကီးၾကေ္အွရီးမီးမာီးက ွိ

(တရာီးအွဟာဆရာ)၏

တရာီး႐ား ီးမ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ ထ ွိ
ိ အေ

ဆင္ွ

ည္ွ

တရာီးခ

အွခၚရန္အွတာင္ွီးဆ ွိမႈက ွိ

ူတိ ေကတင္ တာဝန္မရိအွၾကာင္ွီး ယူဆ ၍ေလေခ

ည္။20

ာွ္ ဒုုးိးီးး းင္္း လယ္စေရတိုုအမွႈကတင္ တတိအယွျမာကေဖြွေေတည္ွီးမာီး အေန္ျဖင္ွ

တရာီးခက ွိ ေမႈေခင္ွီးမာီးကီးကလန္္ာကတင္ ကူညအွေီးွျခင္ွီး

ိ ေမဟ တ္ ောီးအွေီးကူညွျခင္ွီး

တ ွိေျေဳလ ေ္ါက ေငဆင္အွဗီးနီးယာီးွျေည္နယ္၊ ဖကဒရယြရာီး႐ား ီးတတခ ကတင္ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ
တတိယ အွွျမာကေဖြွေေတည္ွီးတိ ေအေန္ျဖင္ွ တာဝန္္ိုုႏွွ ွွိင္အွၾကာင္ွီး အွဖာွ္ွျေခ
တရာီးခ (တရာီးအွဟာဆရာ) ွျဖတ္

ည္ွ လအတဘရတ ွိမ ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

ည္ွ

ည္။
ူက ွိ

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးအွနရာကတင္ တတိအယွျမာကေဖြွေေတည္ွီးမာီးအေန္ျဖင္ွ
ိရိအွၾကာင္ွီး ွျေ
ထ ွိ

ည္ွ

က္အွ

မလ အွလာက္အွ

ူတ ွိေအေေၚ တြွဆ ွိခကမာီးက ွိ လ ီးဝေလေခ

ာ အွၾကာင္ွ တရာီး႐ား ီးအေန္ျဖင္ွ

ည္။21

အမႈကုုးိ မရသကကတုုးိင္ည္ကြ
ခ င္္းး းိးးင္သနည္းီး။
အေမရိကန္ွုုႏွွွိင င ာီး
လိင ္ ွိင္ွီးဆ ွိင္
မည္သိ အေ

ာ

ိ ေမဟ တ္ ဥအေဒေရ ေၿမတမ္ွီးအွနထ ွိင သ ူတတ္ဦး၏

ရာုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈက ွိခရ

ွုုႏွွိေက
စ ညွ င္ွီးေန္ွီးခရ

ေင္ြယ္အွရာယကသာီးၿေွျဖတသ ည္ွ
ူတ ွိေဘာ
အမရာက္အွ

ာ
ီး

တ
ူ ိ ေေင္
ည္ွ

တရာီးတြွွုုႏွွွိင္
ဟ အွခၚၾက

ဥအေဒေရေ ေ္ိန္ွီး

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီး

ည္

က္

(၁၈)

ည္။

ွုုႏွတ္အွောက္

ေမႈြဖင္ွတ ွိငက
ၾ ာီးုုႏွွွိငသ ည္။

ူောီး

တ
ူ ွိေမာလည္ွီး

တရာီးစတုုႏွွွိင သ ည။္

ေင္ြယ္အွရာကၿေီး
ထ ွိက ွိယစာီးလယ္ ွိ

ေမႈအွေၚမူတည္ၿေီး
ူ

ေ

ွုုႏွွိေက
စ ညွ င္ွီးေန္ွီးခရ

ူတ ွိေမာလည္ွီး
ေါ

ည္။

ူမဆ ွိ

ည္ွ

ူက ွိယစာီးလယမတ
ွ တဆင္ွ
“ေနီးကေသ ူငယခင္ွီး”

ဥအေဒေကီးအွဆာင္
ိ ဳ
၊

ိ ေမဟ တ္ အကလီးုုႏွင္ွဆကဆအွရီး ရိ

ေင္ြယ္

ည္ွ ေျခာီး

မိဘ22၊
ူတ ွိေ

ည္

20 ေမတ္ ၉၃၇၊ ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္ ၂ဒ၊ ၂၇၆၊ ၂၈၁ (ဒ.ကကန္.၂၀၁၃)။
21 ဒုုးိးီးး းင္္ း လယ္စေရတုုးိအမႈ၊ ၄၇၈၊ ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခ က္ ၂ဒ၊ ၇၄၂၊ ၇၅၆ (ေမ္.ဒ.ေါ. ၂၀၀၇)။
22 ၂၌တ ွိငက
ၾ ာီးခက္၊ သဘနေ ီး းင္္း ဘရကဒဒီးမကစအမႈ၊ ေမတ္ ၀၅-၀၆၈၄ (ေမ္.ဒ.တကစ္၊ ၇ရက္၊ ဧၿေလ၊ ၂၀၀၅ခ ုုႏွစ္ တြင္ တရာီးစတဆ ွိခ

ည္။) ဇက္.ယ္းအ. း းင္္း ယ္းအ း္စ္ဝခလအ ဒမႈ၊ ေမတ္ ၀၈-၆၄၃၊ ၂၀၀၈ ဒဗယ္ေယ္္ ၄၃၇၂၇၃၆ (ေီး.ဒ.မ ွိ.၊ ၂၂ရက္၊ တကြငဘာလ၊
၂၀၀၈ခ ုုႏွတ္။) (အကလီး

ူငယြ ွိေကိ မြဖယမရာဓါတ္ ႐ား ွိကမႈုုႏွင္ွေတသအကေွျခခ၍ ေမတ္ ၁၈၊ ယူေကစ္ဥအေဒ ၂၂၅၅ ေရ တရာီးမ

အွၾကာင္ွီးေရတရာီးတြွဆ ွိရာကတင္ မိခငသ ည္ ေနီးကေသ ူငယခင္ွီးေျဖတ္ အွဆာင္င္ကခ

ည္။)

“ေနီးကေသ ူငယခင္ွီး”ေျဖတ္အွဆာင္င္က္န္

တရာီးဝင္ါ

ေမႈကတငမေါဝငခစ္ ငြင္

ိ ေမဟ တ္

ထ ွိ

ူ

ႀကိတင္
ဳ ၍ဆကဆမႈရိထာီးွျခင္ွီးကိ
အကလီးုုႏွင္ွ

ည္။

“ေနီးကေသ ူငယခင္ွီး”
ထ ွိေ ေစ မ

အကလီးုုႏွင္ွ

တရာီး႐ား ီးမႀကိက္
ဳ ွုုႏွတသကသည္။

က ွိယစာီးလယၾကာီးရိ

ေျဖတ္
ိ အေ

ာွ္

ႀကိတငဆ
ဳ ကဆအွရီးမာ

လ ီးဝလ ွိေေသ ည္အွတာမဟ တ္အွေ။23

း ပ္စေႈကီးသလနခရ
ံ
တ
ူ စ္ဦးယ္အန ဖင္္း

ူ

ုု႔မဟ
ိ
ုုတ္

မ
ူ ၏ ကုုးိမ္ုုုုးိင္မ
အ ည္း ဖင္္း

တုုးိင္ည္ကြ
ခ င္္းရမရ္ ီး။
ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ
ဂန္ိွီးဒိ ီးက

ူ

ည္ တရာီး႐ား ီး၏ြခင္ွွျေဳခက္ွျဖင္ွ ဂကြန္ဒ ွိွီး

ိ ေ နာမည္ ဝကြတခ

ိ ေမဟ တ္ နာမည္ေတ တတခ က ွိ

ိ ေမဟ တ္

ီးၿေီး PROTECT ေက္ဥအေဒေရ

တရာီးအမၾကာင္ွီးွျဖင္ွ တရာီးတြွဆ ွိွုုႏွွွိငသ ည။္ အေမရိကန္ွုုႏွွွိငကတင္
င
တြွဆ ွိခ
တရာီးမမႈ

မႈကတင္

(၁၁)

ီးမႈကိ

ေမည္္င္ွီးွုုႏွင္ွမဟ တဘ အွဆာင္င္ကခ
ြခင္ွွျေဳ၊

မျေဳကိ ဆ ီးွျဖတ္ာကတင္

တည္္ိမွ ႈုုႏွင္ွ

ြေင္ွလင္ွီး

တရာီးတြွဆ ွိမႈက ွိ

တ ွိေထမ

အွတာဒကတကမႈမရိ၍

ည္။24 တရာီးလ ွိက ွိ နာမည္ ဝက္ွျဖင္ွတရာီးစတဆ ွိ

တရာီး႐ား ီးအေန္ျဖင္ွ

ည္ွ

ခန္္ိ ီးတဥ္ွီးတာီးရမည္ွျဖတသ ည္။

တရာီးၿေိင္ဳ

ည္ွ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

တရာီးတရငမႈွျေဳလ ေ္အွေီးရန္

တရာီးလ ွိအေန္ျဖင္ွ

က

ေမည္္င္ွီးွုုႏွင္ွမဟ တဘ

ူ၏

ီး

န္ေ

လ ွိေေမႈတ ွိေက ွိ

ိအကောက္ွျဖတ္ုုႏွွွိင္အွခရိမႈ
ွျေဳလ ေ္န္

ည္

လ အွလာကသည္ွ

အေၾကာင္ွီးွျေခကမဟ တ္အွေ။ ဥေမာောီးွျဖင္ွ ဇယ္ကေရ ဗ္း းင္္း ရ းးးိင္္းီးဒါအမႈ ကတင္
တရာီးၿေိငသဳ ည္
တရာီးလ ွိ
က

ဘက္

တိအက

ိအကောက္ွျဖတမႈကိ

အွဖာွ္ွျေထာီးၿေီး၊

23

ေမည္ဝွက္ွျဖင္ွတရာီးစတဆိ မႈက ွိ

တရာီးလ ွိဘကမွ
ခာ

ည္ွ

ခတာီးရမည္၊
ူ၏

ီး

ထိခ ွိကမႈကိ
ူ၏ေ

န္ေတည္္ိမွ ႈုုႏွင္ွ

အွတာဒကတကခ

အမဖာွ္ွျေုုႏွွွိငဘ

က္အွြမီးမႈက ွိ

ူေအေန္ျဖင္ွ

ထိခ ွိက္ွုုႏွွွိငသ ည္္

လ ၿခဳအွရီးေကီးက
ိ ဳ ွိ

ည္။
ာ

ွျေည္ွွျေညွ္ဝဝ

ဆန္ အမ္ အိတစ္. ရမ္ ္. အီးလယ္းမ တ္း းင္္း က စရအမႈ၊ ေမတ္ ၆၀၈ (ေကဖ.္ ၃ဒ ၇၇၊ ၈၅) (ေထမေယူခ႐ား ီး၊ ၂၀၁၀) (အေမရိကန္

တရာီး႐ား ီးခအေေ
ဳ န္ျဖင္ွ ႀကိတငဆ
ဳ ကဆအွရီးမလ ွိေေ္အွၾကာင္ွီး မတယူထာီးွျခင္ွီးမရိေါ။
24 အွနာကဆကြြွ (ခ) ွုုႏွင္ ွ (ဂ) က ွိၾကည္ွေါ။

အမဖာွ္ွျေုုႏွွွိငါ္ ဟ

တရာီး႐ား ီးက

ယူဆခ

ည္။25

တရာီး႐ား ီးမ

ွျေတမႈ

ကီးကလန္ခရ

ူ၏ေမန္ြကယ္ ေမည္ွျဖင္ွေင္ တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတရာီးစတဆိ ရန္ ခမတခ

း ပ္စေႈဆးိင္ ရ း ပ္စဒဏစရင္ခကရိးခခပ္ါက း ပ္စေႈကီးသလနခရ
ံ
တ
ူ စ္ဦး
တုုးိင္ည္ကြ
ခ င္္းး းးိင္ါ္

ည္။

ည္ တရ ီးစစခဆးိ၍

လ ီး။

ြဖင္ွွုုႏွွွိငါ္

ည္။ အေမရိကစ္ န္ြင္ွျဖတ္အွတ၊ ွျေတမႈကီးကလန္ခရာုုႏွွိငကတင္
င
ွျဖတ္အွတ

ွုုႏွွိေစက္

ည္င္ွီးေန္ွီးခ

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
PROTECT

ူ

ူောီး

ွျေတမႈဆွိငာ္ ဥအေဒေရ

ည္ တရာီးစတဆ ွိတ ွိငည္ကဖ
ခ င္ွွုုႏွွွိငါ္

ေက္ဥအေဒ

လ ွိက္အွလာညအွကထ

ွျေတမႈ
ည္ွ

ွျေတမႈ

(၁၁)မႈကတင္

ည္

ူမ

ူ

ည္

၆

ခ

ည္

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

ွျဖတသ ည္။26

တရာီးစတဆ ွိမႈထက္
တာဝန္္ိ

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရ တရာီးစတဆွိမႈ

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ည္။ ေမန္ြကယယြင္ တရာီးအမရီးရာ

တမတ
ွ ၿေီး

ည္။

ာီးွျဖတသ ည္။

ည္ ထိ ခ ွိက္ နတနာမႈမာီးကွိ ေဓိကထာီး

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ေက္ဥအေဒျဖင္ွ

ြခင္ွွျေဳထာီး

ခတာီးြျခင္ွီးတ ွိေေကတက္

ည္။

ည္။

ူ

ိ ေမဟ တ္
ီး

လာီး။

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတရာီးတြွမႈ

ူ ောီး ွျေတမႈဆွိငာ္ အွလာွ္အွၾကီးကတငမေါဝင္အွ

အွတာင္ွီးဆ ွိရန္

ည္။

ထွိအေၾကာင္ွ

ွျေတမႈဆွိငာ္ နတနာအွၾကီးရရိွလင္

PROTECT

ည္

ေိ ၍ကလယ္ူအွတ

ည္ တရာီးအမရီးရာ နတနာအွၾကီးမာီးကွိလည္ွီး ရရိွွုုႏွွိငါ္ အွ

ရရိုုႏွွွိငါ္

ွျေတမႈဆွိငာ္

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရေမႈရ ငဆိ ငရျ ခင္ွီး

ူတ ွိေေကတက္

ွျေတမႈဆွိငာ္ တရာီးြီး

ူတ ွိေက ွိ

ွျေတဒဏမ
ခ တၿေီးလင္ ည္ွီး

ွျေတမႈဆွိငာ္ တရာီးစတဆွိွျခင္ွီးမာီး

ွ ရင္ွျခင္ွီးၿေီးအွနာက္
ထင္ာီးတ
ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူောီး

ည္

ာ အွနာက္ေနတနာအွၾကီးကွိ

၎ထိခွိကနတနာမႈမာီးကတင္

အွအြငၾကီးအေလာွ္ရရိုုႏွွွိင္

နာကင္ွျခင္ွီးွုုႏွင္ွ
ည္ွထိခိ ကမႈမာီး၊

တိတ္ ွိင္ွီးဆွိငာ္ ုုႏွင္ွဆွိငသ ညွ
္ ဆင္ွီးရဒကၡမာီးုုႏွင္ွ ွျေင္ွီးထန္သ ည္ွ နတနာမႈမာီး ေါဝငသ ည္။ 27
ဥေမာအေန္ျဖင္ွ

ယ္အမရိကန္း းင္္း

ရ းးးိင္္းီးဒါအမႈ

ကတင္

ဖကဒရယဂရေစဖေ

25 ၂၌ေမိန္ေ၊ ဇယ္ကေရ ဗ္း းင္္း ရ းးးိ င္္းီးဒါအမႈ၊ ေမတ္ ၀၈-တဗ-၀၃၈၀၅ (ေီး.ဒ.၂၄ရက္၊ မတ္၊ ၂၀၁၀ကတင္ တရာီးတြွဆိ ခ
26

ည္

ည္။)

အွနာကဆကြြွ (ခ) ကတငၾကည္ွေါ။

27 ဒုုးိးီးး းင္္ း ဟကစတ္ မႈ၊ ေမတ္ ၈၂၈ ေကဖ.္ ၃ဒ ၁၅၉၊ ၁၇၀ ကတငၾကည္ွေါ။ (ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈကတင္ နတနာအွၾကီးလကခရရိ
္ အ

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူ

ည္ အွနာကဆကြြွေျဖတ္ တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတရာီးစတဆ ွိွုုႏွွွိင္အွၾကာင္ွီး ေတည္ွျေဳေါ

ည္။)

ည္ွ

အွွျခာက္ွုုႏွတ္အွကာွ္ကာလတတ္အွလာက္
လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္ ေလလ

ီးတာီးွျေဳ

ခ

႐ား ရာီးုုႏွွွိငရ
င အ
ိ ကလီးငယ္ ွိ

ည္ွ

တရာီးခကွိ

ေကဥ္ွီးအွထာစ္ ငြင္ အလေါင္ွီး ၁၈၀ လ ကခအွတရန္

ွျေတဒဏခမတခ

ည္။

တရာီးခကွိ

ွျေတဒဏခမတခၿေီး၊ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ထိခွိကနတနာမႈေကတက္ အွဒၚလာ ၃၅,၀၀၀ အွေီးအွဆာင္အွတခ

ည္။28 ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူက ွိ
ူ

ည္

ေငဆင္အွဗီးနီးယာီးွျေည္နယ္ိွ ဖကဒရယြရာီး႐ားီး ကတင္ Protect ေက္ဥအေဒေရ တရာီးအမၾကာင္ွီးွျဖင္ွ
တရာီးတြွဆိ ခ

(ဇကေ ယ္းရ ဗ္း းင္္း

ည္။

ွျေတမႈဆွိငာ္ တရငခယကြငသာ ေမႈကွိ ထာီးရိွ

ည္။

ရ းးးိင္္းီးဒါအမႈ)

တရာီး႐ားီး

ည္

ွျေတမႈဆွိငာ္ တတ္အွဆီးတရင္ွျခင္ွီး အွနာယကြင္

ဖကဒရယြရာီးအမရီးရာွျေတမႈကွိ ဆက္က္ ေ္အွဆာငသ ည္။ တရာီးအမရီးရာွျေတမႈက ွိ လေဝ
ိ ဳ က္မာဏျဖင္ွ
ၿေီးွျေတ္အွတခ

ည္။29

ဒုုးိးီးး းင္္းလယ္စေရတုုးိအမွႈကတင္
ူ၏ဆရာ

တရာီးလွိ

ခရ တယာန္ဘ န္ွီးအွတာွ္ႀကီးွျဖတသ ူက

အဥရာေခရီးတစ္ ဥြ င္ ည္ွီး

လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္

ေမႈလတမာီးတတ္အွဆီးခစ္ န္ြိ င္
လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္ ေလလ

ူေောီး

ေလလ
တရာီးခ

ွျေတမႈဆွိငာ္ စတခကြင္ွျခင္ွီးွုုႏွင္ွလည္ွီး
ီးတာီးမႈကွိ

ည္

ီးတာီးမႈ

ည္။

ည္။

တရာီးခ

ည္

ကထကဆ ွိခၿေီး၊

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူောီး အွဒၚလာ ၃

ည္။30
ည္ တရာီးမဝင္ လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္

ည္ွရည္ြ႐ားယခက္ွျဖင္ွ

ွ ၿေီး၊ ၎ောီး အွထာငဒဏ္ (၂၃၅) လ ွျေတဒဏခမတခ
ွျေတမႈထင္ာီးခ
၄၈,၈၇၉.၂၉

ြတပေစခ

ည္။ ေငဆင္အွဗီးနီးယာီးွျေည္နယိ္ ႐ားွ ွိမန္္ကသလတ္

၂၀၁၀ခုုႏွစ္ တြင္ အေမရိကန္ တရာီးအွဟာဆရာတတ္ဦး

အွဒၚလာ

ည္္

နယူီးအွယာက္ွျေည္နယိ္ ွ

ည္

တက္ရ န္ြ န္ဘ န္ွီးႀကီးအွကာင္ွီးမ တရာီးအမရီးရာွျေတမႈကတင္

ေါဝင္ ွိ

ွျေဳခေါ

ႀကတည္ောီးထတခအွၾကာင္ွီး

န္ွီး အွလာွ္အွၾကီးအွေီးအွဆာင္အန္သဘာတူခ

ကေြ႐ားယ္၌

အေမရိကန္ွုုႏွွိငကတငသ
င
ာမက၊

ဆက္ွုုႏြွယ္အွနခ

၎ောီးခဝန္ခေ္ွျဖင္ွ ဆယ္ွုုႏွတ္ခအွတရန္ ွျေတဒဏခမတခ

ေျေဳေမႈတ ွိေကတင္

ူဆယ္အွကာွ္

ခရီးက

ာီးလာခအွၾကာင္ွီး

ည္။ ထ ွိေျေင္ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

အွေီးအွဆာင္ န္ေမိန္ေခခ

ည္။

ူောီး

တရာီးခ

28 ယ္အမရိ ကန္း းင္္း ရ းးးိ င္္းီးဒါအမႈ၊ ေမတ္ ၈၀၁ ေကဖ္ .၃ဒ ၁၈၆ (၃ဒ ဆာ. ၂၀၁၅)
29 ြကဗာအွရာဗ္ွုုႏွင္ွ ရုုႏွွွိ င္ွီးဒါေမႈ၊ ေမတ္ ၂ီး၀၈-တဗ-၀၃၈၀၅
30 အွရာင္ ဒ.ဟာအွမီးလ္ (Scranton Diocese)။ လိ င္ ွိင္ွီးဆ ွိ ငာ္ ေျမတ္ တမႈေကတက္ အွဒၚလာ (၃)

နယူီးအွယာက္ တ ွိင္ွီး
ကတငၾကည္ွေါ။

န္ွီးအွေီးရန္ခမတခ။

တင္ွီးတာ၊ ၉ ရက္၊ ွုုႏွွွိဝငဘာလ၊ ၂၀၀၇ခ ုုႏွတ္။ https://www.nytimes.com/2007/11/09/us/09priest.html

ည္

ခေင
ိ ဳ ုုႏြွမ္ွီးေါီးအွ
ြဖင္ွလတခ

ာလူငယမာီးေကတက္

ည္။

ူ

ည္င္ွီးေန္ွီးအွနခ

ည္

ည္မွာ

အွဟတကတင္

လူအွန

အွယာကာွ္ွီးအွလီးမာီးြတာက ွိ
ဆယ္ွုုႏွတမက

အွကာင္ွီးတတ္အွကာင္ွီးကွိ
လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္

ၾကာွျမင္ွခၿေွျဖတသ ည္။

ွျေတမႈတရငၿေီးအွနာက္၊ တရာီးမမႈ (၂၄) မႈုုႏွင္ွ တရာီးခုုႏွင္ွ

တရာီးခကိ

ာအွရီးေမိန္ေ၊ ေလ ေ္ငမွ ာီး၊

ူ၏ ဘာ

ႀကီးၾကေ္အွရီးမီးတ ွိေက ွိ PROTECT ေက္ဥအေဒုုႏွင္ွ လူက န္္ ူီးမႈကိ ခတာီးရ
အွောယကြင္

တတည္ွီးခ

အွအကေီးအွအတၾကာင္ွီး
အ

ဘာတူခ

ည္။

တရာီးခ

ည္

နတနာအွၾကီးအေန္ျဖင္ွ

ည္ွ

ူမာီးောီး

ည္။ ၎ျေတမႈမာီးကွိ ယ္းရ င္ခ ီးလစး
္ းင္္း

ကာကကယ္အွရီးေက္ဥအေဒ တ ွိေျဖင္ွ ထေမစတခက္ တငခ

ပ္ါလစ္အမႈ

ွုုႏွွိေစက္

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

အွဒၚလာ၁၂

န္ွီး

ူ

ဦးကွိ

(၂၄)

အွေီးအွလာွ္ရန္

ည္။31

း ပ္စေႈကီးသလနခရ
ံ
မ
ူ

တရ ီးစစခဆုုးိမႈမ ပ္ဳ းးးိင္္ယ္း ီးခန္ င္ြင္္

း ပ္စေႈဆုုးိင္ ရ စရင္ခက္ုုုုးိအပ္္ါ
မလွိေေ္ါ။

လ ီး။

ွျေတမႈဆွိငာ္ တရင္ွျခင္ွီးမလွိေေ္ါ။

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရစတဆိခက္ ွိ

ေခအန္မ
ိ ြ႐ားီး တတင္ွုုႏွွိငသ ည္။
ဥေမာောီးွျဖင္ွ

ဗန္းီးး းင္္း

လိင္ ွိင္ွီးဆွိငာ္ ေလလ

ီးတာီးမႈက ွိ

ဖကဒရယြရာီး႐ားီးကတင္

ေမႈြဖင္ွခ

လူက န္္ ူီးမႈကိ ခတာီးရ

ည္ွ

တရာီးခွျဖတသ ူ ေရာတရာ
မဒိန္ွီးကင္ွခ

ည္္

ဖကဒရယဂရေဖြွေ

ပ္ရ တရ အမွႈကတင္
ခရ

ည္။

ူမာီးောီး

ည္ လာေွိ

ြတပေစခ

ည္။

ူ

ူမ

တရာီးလွိ
ည္

ေမႈ

ွိေ ခရီးက

ာီးခကာ၊

ဖကဒရယဆိ င္ာ

ောီး

ာီး၏

မနဆ ွိတာီးွျေည္နယ္ိွ

PROTECT

ေက္ဥအေဒုုႏွင္ွ

တ ွိေျဖင္ွစတခကြငခၿေီး၊

ူမ ၁၄ ွုုႏွတေ ြ႐ားယ္ ကတင္

ွျေတမႈွျဖင္ွတရာီးစတဆွိွျခင္ွီး

ူမောီး
မရိွခေါ။

ည္ တရာီးခအေန္ျဖင္ွ PROTECT ေက္ဥအေဒကွိ ခီးအွဖာကမ
ိ ဳ
ႈေကတက္ တာဝန္

အွဒၚလာ ၉၅၀,၀၀၀ အွေီးအွဆာင္န္ တရငခကခမတခ

အေမရိကန္အွဒၚလာ ၁၂

ည္

ကာကကယ္အွရီးေက္ဥအေဒ

ရိအွၾကာင္ွီး အွကတေရိခၿေီး၊ တရာီးခောီး ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

31 ဆ ွိင္ငမ န္္ န္္ ကကန္႐ားိြွွဳင္ွီး

အေမရိကန္ွုုႏွွိငင

ည္ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ည္။32

ူအွဟတုုႏွွွိငင

န္ွီးက ွိ နတနာအွၾကီးအွေီးအွဆာငခ

ူကွိ အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္

ာီး ေင္ြအယမရာက္အွ

ီး

ူ (၂၄) ဦးေကတက္

ည္။ https://www.simmons rm.com/news/item/simmons-hanly-

conroy-settles-landmark- sex-abuse-case-behalf-24-haitian-victims-12-million/. အွနာက္ေ္ တရာီးမမႈ (၅၅) မႈက ွိ
စတခကြင္ာီးၿေီးွျဖတ္၍၊ ဂါအွဗီးလ္ွုုႏွင္ွ ေါလတ္မႈကတင္
အွေါင္ွီးတည္ွီးခ
အ
(ဒ.ကကန္. ၈ရက္၊ ၾ

ည္။ ဂါအွဗီးလ္ွုုႏွင္ွ ေါလတ္မႈ၊
အ ေမတ္ ၃ီး၁၃-တဗ-၀၁၁၃၂၊

ဂ တ္၊ ၂၀၁၂ခ ုုႏွတ္။) ယင္ွီးေမႈမာ အွဆာင္င္က္အွနဆွျဖတသ ည္။

32 ဗန္းီးး းင္္း ပ္ရ တရ အမႈ၊ ေမတ္ ၁၂-တဗ-၁၈၄၇ (ဒ.မင္ွီး.၂၀၁၂)

တရာီးလွိ

ည္

ွျေတမႈဆွိငာ္

တရငခကမခမကေင္င္
ွ

PROTECT

ေက္ဥအေဒျဖင္ွ

တ ွိငည္ကဖ
ခ င္ွွုုႏွွိငသ ည္။33 တငစစ္ တြင္ ွျေတဒဏရငခ
စ က္ ွိ အွတာင္ွတာီးအွန္ျခင္ွီး
ိ ေမဟ တ္

ူမ၏

ေခန္္ိ ွိေကနေေ

ရ

တ္ ွျဖတ္အွတ

င္ွရထွိကသည္ွ

တရာီးခကွိ

ည္ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူ

ေြခင္ွအေရီးအွတာင္ွီးဆ ွိရာကတင္

ည္။

အမႈြဖင္္းရ သတင္္ မရေမၾက မရနည္းီး။ အကန္႔အ တေ ီးမ အဘမနည္းီး။
PROTECT ေက္ဥအေဒ
ွျဖည္ွြတက္ွျေငဆငခ

ည္ ဧၿေ ၃၀၊ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္ တြင္ ဥအေဒတတခ ွျဖတ္ာခၿေီး၊ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ တြင္

ည္။ ကန္ေ

တခအကေနေထာီးတ ွိေ

ည္ ဥအေဒခီးအွဖာက
ိ ဳ
သ ည္ွ ြတပေစခကမာီး

ခ ွိင္ မႈရိွ

ည္ွအေေၚကတငမူတည္ၿေီး ေကီး ိ ဳ က္အွရာကမည္ွျဖတသ ည္။ မတ္၊ (၇) ရက္ ၂၀၁၃

ခုုႏွတမတွိငမ

ွျဖင္တ္ာီးခ

အေနေထာီးမာ

ည္ွ

ြတေစြွထာီး

အွွျခာက္ွုုႏွတ္ွျဖတသ ည္။

ယင္ွီးအွနာက္ ွိင္ွီး ကတင္ ွျဖတ္အွေၚလာ
ရိ

ည္။

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီး

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးခရ

ည္ွဥအေဒခီးအွဖာကမ
ိ ဳ
ႈမာီးေကတက္
မတ္၊

(၇)

ရက္၊

ကန္ေ

၂၀၁၃ခ ုုႏွစ္ တြင္

ိ ေမဟ တ္

ည္ွ မည္သည္ွခီးအွဖာကမ
ိ ဳ
ႈမဆ ွိကတင္ ကန္ေ

ခရၿေီးအွနာက္

(၁၀)ွုုႏွတေ ကတင္ွီး

တခက္
တခကမာီး

ိ ေမဟ တ္

ူအေန္ျဖင္ွ (၁၈) ွုုႏွတ္ွျေည္ွၿေီးအွနာက္ (၃) ွုုႏွတ္က္အွနာကမအကတဘ

ေမႈကိ တ ွိငည္ကဖ
ခ င္ွရ န္္ ွိေေသ ည္။34

PROTECT အက္ဥယ္ပ္ဒအရ ရရိးး းးိင္္ယ္း

တရ ီးယ္မရီးရ နစန ယ္းၾကီးမ ီးမ

အဘမ္ နည္းီး။
PROTECT ေက္ဥအေဒေရ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
မနည္ွီး

ည္ွေမာဏကိ ေမန္ြကယခတာီးခရ

33 ဥေမာေျဖတ္ တမတသ္ွုုႏွင္ွ

(တရာီးဥအေဒျေဳအွရီး

ူမာီး အေန္ျဖင္ွ အွဒၚလာ ၁၅၀,၀၀၀ ထက္

ည္ွနတနာမႈမာီးက ွိ ွျေန္္ ည္္ာမိအွတရန္

ွိေမဟတ္

ူ၏အွယာကာွ္ွီးေမႈ ၊ေမတ္ ၃၇၆ ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္ ၂ဒ. ၆၀၃၊ ၆၁၂-၁၃ (ေီး.ဒ.ဗာ.၂၀၀၅)

မ ွိင္ွီးအွၾကာင္ွီးွုုႏွင္ွ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈက ွိခရ

နတနာအွၾကီးုုႏွွွိင္ န္ေ ကတက္ အွဖာွ္ွျေထာီး

ည္ွ ဖကဒရယဆ ွိငာ္

ူောီး တရာီးအမၾကာင္ွီးေရ

တမွတခကြ ွိအေေၚကတင္ မတည္အွန

ည္။ “ကကန္ဂရအကေန္ျဖင္ွ

ွျေတမႈအွွျမာကသည္ွေမႈတ ွိေက ွိ တရာီးခမ ကီးကလန္္ါက ထ ွိေမႈမာီးေကတက္ တရာီးအမၾကာင္ွီးေရနတနာအွၾကီးအွေီးရန္
မရည္ည္္ယ္အွေ။” တေကဖ္. တတနအွရာတ္ွုုႏွင္ွ အွေရာြဂန္ေမႈ၊ ေမတ္ ၄၈၅ ေကဖ္.၃ဒ ၁၂၂၆၊ ၁၂၃၂ (ဒႆအမွျမာက္ ေယူခတရာီး႐ား ီး၊ ၂၀၀၇)။
ွျေတမႈဆ ွိငာ္ တရာီးတရင္ွျခင္ွီးအွၾကာင္ွ တရာီးခအေန ွျဖင္ွ တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတာဝန္ယ ူရန္မလ ွိေေ္ါဟ ယူဆထာီး
ိ အေ

ည္။)

ာွ္ ဒိ ီးုုႏွင္ွ ဝါတာဘူရၿမိေေမႈ၊
ဳ
ေမတ္ ၄၅၃ ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္ ၂ဒ ၅၃၇၊ ၅၅၃ (ဒ.ကကန္.၂၀၀၆) ကတငၾကည္ွေါ။ (

34 ေမတ္ (၁၈) ယူေကစ္ဥအေဒ ၂၂၅၅ (ခ).

ည္ ဟ မတယူရြဖယ္ိအွ ွ

ခတာီးခရ

အေမရိကန္္ွ
ိ မာီးြတာအွ

ာနတနာမႈမာီးကွိ ွျေန္္ ည္္ာမိအွတရန္ အွြ႐ားီးခယ္ ရယူုုႏွွိငသ ည္။35

ာ တရာီးမမႈမာီးကတင္ တရာီးလွိ

တရာီး႐ားီး ကတင္ ၾကာီးနာီးရာ
အွဖာွ္ွျေရ
အွေီး

ည္။ မတူ

ည္

ွိေမဟတ္ တတ္အွဆီးတရင္ာ၌

ူတွိေ၏ နတနာမႈ ေမာဏကွိ
က္အွ

အေထာကေထာီးွျဖင္ွ

ည္ ထိခိ ကသည္္ူမတယူရြဖယ္ိ၍ွ

ည္မာွ PROTECT ေက္ဥအေဒေရ တရာီးလိ

ည္ွ နတနာအွၾကီးေကတက္ ၾကာီးနာမႈွျေဳလ ေ္ွျခင္ွီးမရိဘ အွဒၚလာ (၁၅၀၀၀၀) က ွိ

ရယူုုႏွွွိငသ ည္။

ဟ မတယူရြဖယ္ိ၍ွ

ထိခိ ကသည္

36

ည္

အွေီး

ည္ွနတနာအွၾကီးေမာဏျဖတ္အွ

ွျေဌာန္ွီးဥအေဒ

အွဒၚလာ

(၁၅၀၀၀၀)

ၾကမ္ွီးခင္ွီး

တမွတခက္ွျဖတသ ည္။ ေမန္ြကယနတနာမႈ၏ ေမာဏ ေျေည္ွ ေဝမာ အွဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀

ထက္ ွိေါက၊ တရာီးလိ အေန္ျဖင္ွ ေ ွိမ ွိမာီးွျောီး
PROTECT ေက္ဥအေဒကတင္ ေမႈ႐ားႈွွီး

တမတ
ွ ္ ာီး

ည္ွ

ည္ွေမာဏက ွိ ကလတ္င္ေစာ ရယူုုႏွွွိငသ ည္။

ည္ွ

ေတ ေတဥာီးေါဝငသ
ည္။ ေုုႏွွိအင္ ာ တရာီးလွိ
မ

ေရ

ာ

ူမ ေမႈ၏က န္္တရိတမာီးက ွိ အွေီးရ

ည္ တရာီးၿေိင္ဳ မ ထွိကသင္ွအွ

ည္ွ

ာ အွရအေနအခြငကိ

ွျေန္္ ည္္ယူုုႏွွိငသ ည္။

တရ ီးၿပ္ိင္ြဳ ုုုုးိ႔ယ္အန ဖင္္း း ပ္ဳလုုပ္္ယ္းလအရိ ဆုုီးထ
ံ
ုုယ္းခခကေမ အဘမနည္းီး။
ေက္ဥအေဒဆ ွိငာ္

PROTECT
အွွျောဆ ွိၾက
တြွခကြငခ

တရာီးမမႈမာီးမ

ည္မွာ

တရာီးၿေိငမဳ ာီးအေန္ျဖင္ွ

ႀကိမဖန္ာီးြတာ
မ

အေမရိကန္ွုုႏွွွိငထကစ
င
ာလင္

-

ည္ွွျေတမႈွျဖင္တ္ာီးရာုုႏွွွိငကတင္
င
ေမႈက ွိ တတ္အွဆီးလင္ ေိ မိ အွကာင္ွီးြမန္သ ည္္ူ၍

35 ေရဝကြ္ွုုႏွင္ွ ဝိမ္ွီးတေမႈ၊ ေမတ္ ၇၄၉၊ ေကဖ.္ ၃ဒ ၄၅၄၊ ၄၅၇ (ဆဌအမွျမာကေယူခ႐ား ီး၊ ၂၀၁၄။) ကတငၾကည္ွေါ။ (“တရာီးခတတ္ဦးဆမ

ူမရရိမည္ွနတနာအွၾကီး
ယင္ွီး

ည္ ွျေဌာန္ွီးဥအေဒေရၾကမ္ွီးခင္ွီး

နတနာအွၾကီး

ကာမိအွအတၾကာင္ွီး

ည္

ူမခတာီးခရ

က္အွ

ျေ

ည္ွ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ေမန္ြကယ္ိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈေမာဏက ွိ
အေထာကေေွျဖတ္အွတ

(ဒ.ကကန္.

ွုုႏွတခ ကိ အွေီးထာီးေါ
အွဒၚလာ
က္အွ

၁၅၀၀၀၀
ေမတ္

၂၀ရက္အွနေ၊
ည္။

ဧၿေလ၊

ူ မည္သူမဆ ွိ”။ ယင္ွီးအွဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀ ဟူ
ေခကေခရိ

၂၀၁၇ခ ုုႏွတ္။)

ည္ွ

ေျေည္ွေဝ

ည္ွနတနာအွၾကီး

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ည္ွ ွျေတမႈ ကီးကလန္ခရ

(“ဤအေွျခအေနကတင္

ူမအေန္ျဖင္ွ ေမန္ြကယ္ိခ ွိကနတနာမႈကိ

က ွိလကခုုႏွွွိငသ ည္
၄၄၊
က္အွ

တတ္ွျောီးမအမလာဘ

ည္

ူတ ွိေက ွိ

ာ

ူတိ ေေကတက္ည္ွီး

တ္ာီးွျခင္ွီးမရိေါ။) ဒ ွိွီးွုုႏွင္ွ ဘ႐ားူန္ ွိေမႈ၊ ေမတ္ ၃ီး၁၇-တဗ-၂၁၇၊ ၂၀၁၇ခ ုုႏွတ္။ ဒဗယ္ေယ္္

ိ ေမဟ တ္

တရာီးလ ွိအေန္ျဖင္ွ

ျေရ န္သာလ ွိေါ

က္အွ

အွဒၚလာ

တရာီးလ ွိောီး

နည္ွီးလမ္ွီး

ျေတရာမလ ွိဘ ေမန္ြကယ္ွျဖတသ ည္္ မတယူ၍

၁၅၀၀၀၀

ထက္ ွိ

ည္ွ

နတနာအွၾကီးက ွိ

ည္ွနတနာအွၾကီးေမာဏကိ အွတာင္ွီးဆိ ုုႏွွွိငသ ည္။”) ႐ုုံးႈးိးီးဘကရး္မ း းင္္း

ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္

နတနာအွၾကီးအွတာင္ွီးခရ န္ေ ကတက္
ူွျဖတ္အွၾကာင္ွီး

ထိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈကိ

အွဖာွ္ွျေရန္

ုုႏွင္ွတအကကတာင္ွီးခ၍ ေ ွိမိ မာီး ောီး

မ ကရအမႈ၊

ည္ွ အွဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀ ထက္အွကာွ္က လန္အွနၿေီး၊

ည္။ အွဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀ ထက္ ွိၿေီးနတနာဆ ီး႐ားႈွွီးခရ

နတနာအွၾကီးေမာဏက ွိ ကန္ေ
၁၄၂၄၂၉၈။

ည္ွ

တမွတ္ာီး

၃ဒ
ူ

၅၀၄၊

၅၁၀

(ဒ.ဗတ.၂၀၁၄)

ိ ေမဟ တ္

ည္။)

36 တတဖင္ွုုႏွင္ ွ ကလေ္ွ္ွ ေမႈ၊ ေမတ္ ၇၉၆ ေကဖ.္ ၃ဒ ၂၈၁၊ ၂၈၅ (တတိအယွျမာကေယူခ႐ား ီး၊ ၂၀၀၅။)

ူမ

ည္

(ေ ဒမ

၂၂၅၅

ေရ

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ွျဖတသ ည္။

း ပ္စေႈကီးသလနခရ
ံ

ယ္
ူ အန ဖင္္း ယ္အမရိကန္း းးးိင္သငံ တင္္

က္ယ္း သထကဆုုုုးိရမရ္ ီး။

ကထကဆ ွိရုုႏွွွိငါ္

ည္။ တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတရာီးစတဆ ွိမႈ

ွ
ည္ ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ေမႈထင္ာီး၍၊

တရာီးမ

အွၾကာင္ွီးေရထိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈတ ွိေက ွိ

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
ွျေန္္ ည္သက္အွ

ည္ွအကလီးအေန္ျဖင္ွ
ကထကဆ ွိရန္မလိ ေေ္ါ။

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရ
မ

တမတ
ွ ္ ာီး
က္အွ

တရာီး

တရာီးခက ွိ

တာဝန္္အ
ိ ွ ွၾကာင္ွီး

အွၾကာင္ွီးေရတရာီးတြွဆ ွိမႈ

ည္

ၿေိင္ဳ ၏ေမႈတ ွိေကတင္

တရငခကခၿေီး

ွ
ထင္ာီးအွတ

ေါ

ာီး

ွျဖတ္ွင္

ည္။

ည္။ ထ ွိေျေင္

က္အွ

ွျေတမႈတရငခယကြင္

ိ ေရာကတင္

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ တရာီးတြွဆ ွိမႈကတင္

ည္ွ ွျဖတ္ေ္ တ ွိေက ွိအွဖာွ္ထ တ္ါက၊ ေမႈ

ကထကဆ ွိရုုႏွွွိငါ္

ဦးတည္္ာီးေါလင္၊

တရာီးမ

တ ွိက္႐ား ွိက္

အည္ေန္ျဖင္ွ အေွျခခ ေခကမာီးက ွိ

ခခကသည္ ထိခ ွိကဆ ီး႐ားႈွွီးမႈ ွျဖတ္ေမာီးကတင္

လ ွိေေ္အွကာင္ွီး လိ ေေ္ွုုႏွွွိငသ ည္။

PROTECT အက္ဥယ္ပ္ဒ းင္္းစပ္္ ဥ္းီး

ည္း း ဖည္းြစကစ ရြကစ တမ္းီးမ ီး။

PROTECT ေက္ဥအေဒုုႏွင္ွ အကလီး
ေကူွျဖတ္အွတမည္ွ ရင္ွီးွျမတမာီးြတာရိေါ
•

အေမရိကန္ြရာီးအွရီးဌာန

-

ူငယ္ိငရ
ခ ီးက

ာီးလာမႈတ ွိေျဖင္ွတေ္ ဥ္ွီး၍ အေထာက္

ည္။ ယင္ွီးတ ွိေကတင္

ကကန္ဂရကသ ွိေေတရငခတာ

အကလီး

-

ူငယြ ွိေအေေၚ

ေျမတ္ တမႈက ွိတာီးဆေိတ္င္ န္ေ ကတက္ ေမီး ိ ဳ ာီးအွရီးရာမဟာဗဟာ (ဧၿေလ၊ ၂၀၁၆ခ ုုႏွတ္။)
•

https://www.justice.gov/psc/ le/842411/download
အေမရိကန္ြရာီးအွရီးဌာန - အေမရိကန္ွုုႏွွွိငွျေင္
င
မ အကလီး
ဆ ွိငာ္ ေျမတ္ တမႈုုႏွင္ွတေ္ ဥ္ွီး

ည္ွ

ူငယြ ွိေအေေၚ လိင္ ွိင္ွီး

ဖကဒရယ္ဥအေဒဆ ွိငာ္

ွုုႏွွွိငင

ာီးလမ္ွီးညႊန္။

https://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-lawextraterritorialsexual-exploitation-children
ဤလက္အွကတေလမ္ွီးညႊန္္ ွိ လူက န္္ ူီးမႈဆိ င္ာ တရာီးဥအေဒတငြာ မ ဝန္္မ္ွီးအွရအေန
ွျဖတသ ည္ွ

ဆာရာေယ္ဘက္လ္
ဆ ၊

ေ ွိငာအွဂါဒခ
္ ွ
တ ွိေအမရီး

ာီးခ

မာတငခရတ္္၊

ဒယန္နာဖိ တတာုုႏွင္ွ

Greater

ေယ္အယ္ပမ

ည္။ ယင္ွီးလမ္ွီးညႊန္္ ွိ လူက န္္ ူီးမႈဆိ င္ာ တရာီးဥအေဒတငြာ၏

ဥကၠဌျဖတသ ူ မာတနာ ေီး ဗန္ဒ န္ဘက္မွ တည္ွီးွျဖတခ
ေဖြွေုုႏွင္ွ

႐ား တ္္ွုုႏွင္ွအဂရီး

Palm

ည္။ ေ ုုႏွွိေ္ တ္အွဝမႈကိ ကလတ္ေမႈရန္္ အွြင

Beaches

ဂီးေမီး ိ ဳ မီးအွဖာင္အွဒီးရင္ွီးတ ွိေ၏

ရက္အွရာလ

ည္ွရန္္ အွြင ထည္ွဝငမႈမတတဆင္ွ အွဆာင္င္က္ ခွျခင္ွီးွျဖတသ ည္။

ဤလမ္ွီးညႊန္္ိ

ဥအေအဒရီးရာေႀကဥာဏ္အွေီးမႈတတခ ေျဖတ္

အွၾကာင္ွ ယင္ွီးရည္ည္္ယခက္ွျဖင္ွ မောီးက ွိွီး
ခတာီး

ခရ

ည္ွ

ူမာီးောီး တ ွိက္႐ား ွိက္ိ ယစာီးမျေဳအွေ။

ူမာီးအေန္ျဖင္ွ

ေတရငခတင္ွျေလ ွိေါက

တရာီးဥအေဒတည္ၿမအွရီးေကတက္

ိ ေမဟ တ္

အေမရိကန္ြရာီး႐ား ီးမာီးကတင္

တရာီးအမၾကာင္ွီးေရတရာီးစတလ ွိေါက ယင္ွီးနယ္ယယြင္ ကကြမ္ွီးကငမႈ ရိ
တတ္ဦးွျဖင္ွ

တ ွိငင
္ ္အွကဆီးအွွုုႏြွွီး

ေႀကွျေဳလ ွိက္ေါ

ာ

င္ွေါ။ လူက န္္ ူီးမႈဆိ င္ာ တရာီးဥအေဒတငြာ

ည္ PROTECT ေက္ဥအေအဒရီးရာွျေတမႈမာီးကတင္ ခရ
ွျေတမႈက ွိ

ရည္ည္္ယသည္မဟ တ္အွ

င္ွအွၾကာင္ွီးက ွိ

ည္ွ အွရအေန

ွျေင္ွီးွျေင္ွီးထန္္န္

ည္။

© လူက န္္ ူီးမႈဆိ င္ာ တရာီးဥအေဒတငြာ
© ႐ား တ္္ွုုႏွင္ွ အဂရီး ေယ္အယ္ပ
ွ
ရည္ညႊန္ွီး - ဘက္လ္
ဆ ၊ ဆာရာ၊ ခရတ္္၊ မာတင္၊ ဖ ွိတတာ၊ ဒယန္နာုုႏွင္ွ အွဂါဒခ ေ ွိငာ္
“လိငရ
ခ ီးက

ာီးလ ေငန္ွီးွုုႏွငွ္

ဒဏ္ ွိခတာီးခရ

ည္ွေင္ြအယမရာက္အွ

လိင္ န္္ ူီးမႈ၏
ီး

ည္ွ

ူမာီး

ေကတက္

ဥအေအဒရီးရာက တာီးမႈမာီး”
လူက န္္ ူီးမႈဆ ွိငာ္ တရာီးဥအေဒတငြာုုႏွင္ွ ႐ား တ္္ွုုႏွင္ွ အဂရီး ေယ္အယ္ပ (၂၀၁၈)။

အေမရိကန္ွုုႏွွိင၏
င

ယ္းန ကဆကြခြး (က)
ဖကဒရမ္ယ္းရီးရ း ပ္စေႈဆုုးိင္ ရ အမႈသတင္သ သထက္ယ္းပ္ၚလ
ေမႈရည္ညႊန္ွီးခက္

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈွျဖင္တ္ာီးခ

ည္း ြစပ္စခြးခကေ ီး။
ွျဖတစအဥွျခအေန
(ြြန္္ ၂၀၁၈ မတ၍)
ေ

ည္ွွုုႏွွွိငင
၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ြဒ္, ေမတစဥ္ ၈ီး၀၇-

ဘဂာၤလာီးအွဒေရွ္

တော-၀၀၁၆၃ (တ.ဒ.ကယ္.)

အွထာငဒဏ္ ၇၈ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၀ ွုုႏွတ္ ခမတသည္။
ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူမာီးောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၁၅,၀၀၀ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဖလက္, ေမတစဥ္

ဘလိကစ္

၂ီး၁၁-တော-၀၀၀၆၉ (ေီး.ဒ.၀တ္)

အွထာငဒဏ္ ၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၀ ွုုႏွတ္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။

၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ကလက္, ေမတစဥ္

အကမောဒီးယာီး

၂ီး၀၃-တော-၀၀၄၀၆ (ဒဗလ.ဒ.၀က္ွ္ွ )

အွထာငဒဏ္ ၉၇ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၅ ွုုႏွတ္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။

၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဒတ္, ေမတစဥ္၂ီး၁၀-

အကမောဒီးယာီး

တော-၀၀၂၃၅(တ.ဒ.ကယ္.)

အွထာငဒဏ္ ၁၀၄ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၀ ွုုႏွတ္ ခမတသည္။
ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူမာီးောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၉,၅၀အ၀ေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ကလက္, ေမတစဥ္

အကမောဒီးယာီး

၂ီး၀၃-တော-၀၀၄၉၈ (ဒဗလ.ဒ.၀က္ွ္ွ )
၆။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဂ ယဗာမန္, ေမတစဥ္

တရာီးခ၏အွတာင္ ွီးဆိခယကြင္
ြတပေစခက္ိ ွျငင္ွီးဆန္္န္

အကမောဒီးယာီး

၃ီး၁၃-တော-၀၀၀၉၇(ဒ.ေယေက္ာ)

အွထာငဒဏ္ ၁၈ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာ ခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ဒဏ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ ၅၀,၀၀၀
အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဂကြန္ဆင္, ေမတစဥ္

အကမောဒီးယာီး

၆ီး၁၄-တော-၀၀၄၈၂ (ဒ.အွောွ္.)
၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ မတခယ္္, ေမ တစဥ္
၁ီး၀၉-တော-၀၀၃၇၄ (ဒ.အွဟာ.)

၈/၂၂/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။
အကမောဒီးယာီး

အွထာငဒဏ္ ၄၆ လုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္
အွဒၚလာ၁၀၀ုုႏွင္ွ
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၆,၅၀၀.၂၆ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။

၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေေ, ေမတစဥ္၂ီး၀၇-

အကမောဒီးယာီး

အွထာငဒဏ္ ၁၂၀ ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွ

တော-၀၀၁၆၈ (တ.ဒ.ကယ္); ယူေကစ္

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူောီး

ွုုႏွင္ွ ေေ, ေမတစဥ္ ၁၄-၅၀၀၉၅

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ

(၉ၾကိမ္အွွျမာက္ွျဖန္အေ၀ျခင္ွီး)

၂၄၂,၂၁၃ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
တရာီးခက ဆွွီးွျဖတခက္ိ
ေယူခ၀ငသ ည္။

၁၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ အွေခွ္, ေမတစဥ္ ၁၅-

ကမမင္ြန္

တော-၀၀၂၈၄ (ဒ.မင္ွီး)

အွထာငဒဏ္ ၁၂၀ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ွုုႏွတ္၂၀ ခမတသည္။
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္
အွဒၚလာ၁၀၀ုုႏွင္ွ
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၂၇,၀၁၁.၇၄ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။

၁၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္အေဂာွ္ဒန္, ေမတစဥ္

အကနဒါ

၃ီး၁၃-တော-၀၀၁၆၀ (ဒဗလ.ဒ.၀တ္)

အွထာငဒဏ္ ၁၂၀ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွ
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၁၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၁၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဗာနာဗိဒစ္, ေမတစဥ္

ခလ

၁ီး၀၅-တော-၀၀၂၂၃(ဒ.ဒ.တ)

အွထာငဒဏ္ ၈၈ လုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၂၀ လ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။

၁၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဘာရာဂန္ွ္, ေမတစဥ္

တြတ္

၂ီး၁၈-တော-၀၀၀၅၃ (တ.ဒ.ကယ္)
၁၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ အွောွ္ဂလာ,

ေမႈရ ငဆိ င္ွျခင္ွီးကိ ၈/၂၁/၁၈
ိအေွျောင္ွီးလခေ

တြတ္

ေမတစဥ္ ၁ီး၁၂-တော-၀၀၂၈၁(ဒ.ဒ.တ)

ည္။

အွထာငဒဏ္ ၃၀ လုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။
၁၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဒ ဂီးဆေ္, ေမတစဥ္

ကိလမဘယာ

၀ီး၁၄-တော-၆၀၂၇၀ (ေကစ.္ ဒ.ဖယ္)

အွထာငဒဏ္ ၁၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၂၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွ
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၅၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၁၆။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေိဘက္, ေမတစဥ္

ကိတတာရကာ

၅ီး၀၄-တော-၂၀၁၀၇ (ေန္.ဒ.ကယ္)

အွထာငဒဏ္ ၅၁လ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၃ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွ
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၁၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၁၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဆိည္ကမန္္,စ ေမတစဥ္
၁ီး၁၇-တော-၂၀၈၃၆ (ေကစ.္ ဒ.ဖလာ)

ဒိအွမနကမ္ ရေက္လတ္

၇/၆/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။

၁၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေန္္ဒန္, ေမတစဥ္

ဂာမန

၁ီး၀၈-တော-၀၀၁၁၁ (ဒ.ဒယ္္)

ွျေဌာန္ွီးဥအေဒေရ
ေမာီးဆ ီးအွထာငဒဏ္ွုုႏွတ္အွေါင္ွီး
(၃၀) က ွိခမတခၿေီး၊ ခဝန္ွျဖင္ွ
တတသက္ ီးအွနထ ွိငမ
္ ည္ွျဖတ္

ည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေါ။
၁၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ောဘက္ွ္ွ , ေမတစဥ္

အွဟတ

၅ီး၁၇-တော-၀၀၀၂၅ (ဒဗလ.ဒ.ဗာ)
၂၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဗိ လငဂါ, ေမတစဥ္

၇/၂၃/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။
အွဟတ

၃ီး၁၂-တော-၀၀၁၇၃ (ဒဗလ.ဒ.ေန္.တ)

အွထာငဒဏ္ ၂၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာ ခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူမာီးောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၆၀၀အ၀ေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၂၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွကာတာ, ေမတစဥ္

အွဟတ

၁ီး၁၁-တော-၂၀၃၅၀ (ေကစ.္ ဒ.ဖလာ)

အွထာငဒဏ္ ၁၆၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၂၀,၅၆အ၀ေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၂၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေိင္, ေမတစဥ္ ၁ီး၁၇-

အွဟတ

အွထာငဒဏ္ ၄၀ ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွ

တော-၂၀၂၀၅ ေကစ္.ဒ.ဖလာ) ယူေကစ္

ခ၀န္ွျဖင္ွ၂၅ုုႏွတ္ ခမတသည္။

ွုုႏွင္ွ ေိင္, ေမတစဥ္ ၁၀၂၇၇

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

(၁၁ၾကိမ္အွွျမာက္ွျဖန္အေ၀ျခင္ွီး)

တရာီးခက ဆွွီးွျဖတခက္ိ
ေယူခ၀ငသ ည္။

၂၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ေဗာီးရန္ေ, ေမတစဥ္

ကဟန္ဒူရက္

၅ီး၁၅-တော-၀၀၁၈၄

အွထာငဒဏ္ ၉၀လ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။

(ေန္.ဒ.ေိဟိင္ွီးြိီး)
၂၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဂလန္ွီးန္, ေမတစဥ္

ကဟန္ဒူရက္

၁ီး၁၅-တော-၂၀၆၃၂ (ေကစ.္ ဒ.ဖလာ)
၂၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွအွမာွ္ရြြိ, ေမတစဥ္

အွထာငဒဏ္ တ

ကြာ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။
ကဟန္ဒူရက္

၃ီး၁၄-တော-၀၀၀၂၃ (ဒဗလ.ဒ.ေ)

အွထာငဒဏ္ ၂၀၀ လ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာ ခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတ္ွျေီး

ဒဏ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ ၅၀၀၀၀
ွုုႏွင္ွ အွလာွ္အွၾကီးအွြင
တတအွေါင္ွီးအွဒၚလာ ၂၀၀၀၀
အွေီးရန္ခမတသည္။ (ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
တတ္ဦးလင္ အွဒၚလာ ၁၀၀၀၀ တ)
၂၆။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ မကဂရကသ္, ေမတစဥ္

ကဟန္ဒူရက္

၄ီး၁၄-တော-၀၀၅၆၆ (ေကစ.္ ဒ.တက္)

အွထာငဒဏ္ ၈၄လုုႏွင္ွ ခ၀န္ွျဖင္ေ
၅ုုႏွတ္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၂၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဒတ္ွ္ွ မန္ွီး, ေမတစဥ္
၄ီး၁၇-တော-၀၀၀၆၆ (ေကစ.္ ဒ.တက္)

ေငဒိ နီးရာီး

၉/၇/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။

ူ

၂၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေီးအွကာ, ေမတစဥ္

အဂမကာ

၃ီး၁၇-တော-၀၀၅၆၂ (ေန္.ဒ.ကယ္)
၂၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွအွော, ေမတစဥ္

၈/၈/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။
ကငညာ

၁ီး၁၃-တော-၀၀၀၉၂ (ဒ.ဒ.တ)

အွထာငဒဏ္ ၂၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၃၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ေကမ္ေဘယ္္, ေမတစဥ္

မာလာအွ၀

၇ီး၁၅-တော-၀၀၂၃၅ (ဒဗလ.ဒ.တကခ္)

အွထာငဒဏ္ ၂၀၀လ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၄၀,၀၀အ၀ေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၃၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ေ ေဒယမန္ွ္, ေမတစဥ္

မကဆကိ

တွတမ္ွီးတတ္အွဆီးဆ။

မကဆကိ

၉/၂၄/၁၈

၃ီး၁၇-တော-၃၅၃၈၀ (ေကစ.္ ဒ.ကယ္)
၃၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွဘတ္္ာ, ေမ တစဥ္ ၃ီး၁၇တော-၀၀၂၅၀၉ (ေကစ.္ ဒ.ကယ္.)

၃၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ရန္ဂယ္, ေမတစဥ္

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။
မကဆကိ

၆ီး၁၅-တော-၀၂၀၈၅ (ေန္.ဒ.လိ၀ါ)

အွထာငဒဏ္ ၂၄၀လ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၇ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွ
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၁၀,၂၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၃၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ြိဘငနက္, ေမတစဥ္

မကဆကိ၊ ကိတတာရကာ

၁ီး၁၃-တော-၀၀၀၀၃ (ေီး.ဒ.ကယ္)

အွထာငဒဏ္ ၃၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၃၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေရကစ္, ေမတစဥ္ ၂ီး၁၇-

မကဆကိ

တော-၀၀၄၂၇ (ဒဗလ.ဒ.တကခ္)
၃၆။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေဗန္, ေမတစဥ္

၉/၁၃/၁၈

ိေ

ရွွီးခန္ိွီးအွွျောင္ွီးလခမတသည္။
ေန္၊အွေ - တတင္ွီး

၆ီး၀၆-တော-၀၀၀၇၅ (ေမ္.ဒ.ဖလာ)

အွထာငဒဏ္ ၂၅၀လ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၃၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ တန္စ, ေမတစဥ္ ၃ီး၀၈-

နကာရာြဂာ

တော-၀၀၂၅၃ (ဒ.ကကန္.)

အွထာငဒဏ္ ၈၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၃၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဘမဂမင္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၃ီး၁၈-တော-၁၂၈၂ (ေကစ.္ ဒ.ကယ္.)

တွတမ္ွီးတတ္အွဆီးဆ။
၀ရမ္ွီးထတ္ာီးခကေရ ၅/၀၄/၁၈ ကတင္
ဖမ္ွီးဆီးမည္။

၃၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ရဳတဇ္, ေမတစဥ္ ၆ီး၁၆-

ဖိလတ္ိ င္

တွတမ္ွီးတတ္အွဆီးဆ။

ဖိလတ္ိ င္

အွထာငဒဏ္ တတသကြတ္ ကြန္ွီး ခမတသည္။

တော-၁၀၁၀၇ (ဒ.ကန္)
၄၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ကလမမစ္, ေမတစဥ္
၂ီး၁၅-တော-၀၀၂၂၇ (ေီး.ဒ.ကယ္)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၄၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဟာတခယ္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၂ီး၁၃-တော-၀၀၀၀၆ (ဒဗလ.ဒ.ေ)

အွထာငဒဏ္ ၁၄၄လ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၄၂။

၄၃။

၄၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ လင္ွီးအွဆီး,

ဖိလတ္ိ င္

အွထာငဒဏ္ ၈ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ

ေမတစဥ္ ၃ီး၁၂-တော-၀၀၈၇၃

တ

(ေန္.ဒ.ကယ္)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ လင္ွဂွ္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ဖကဒရယေတိီးအရထာငဒဏ္ ၃၃၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွ

၈ီး၁၇-တော-၀၀၀၃၇ (ေမ္.ဒ.ဖလ);

ခ၀န္ွျဖင္ွ ၁၅ုုႏွတ္ ခမတသည္။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ လင္ွဂွ္, ေမတစဥ္

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၁၈-၁၀၈၀၉ (ေထမေၾကိမ္

တရာီးခက ဆွွီးွျဖတခက္ိ

ွျဖန္အေ၀ျခင္ွီး)

ေယူခ၀ငသ ည္။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွမကသီးယေ္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၀ီး၀၉-တော-၆၀၂၉၂ (ေကစ.္ ဒ.ဖလာ)

အွထာငဒဏ္ ၂၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၅ုုႏွတ္ ခမတသည္။
ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူမာီးောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၂၀၀,၀၀အ၀ေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။
၄၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွငေ္ အွေါလက္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၁ီး၀၉-တော-၀၀၀၄၃ (ဒ.ဒယ္)

အွထာငဒဏြတသကြတ္ ကြန္ွီး ေျေင္
၁၀ုုႏွတ္ခရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အမေီးခေေါ။

၄၆။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ရိ, ေမတစဥ္ ၀ီး၁၇၅-

ဖိလတ္ိ င္

တော-၀၀၂၁၆ (ဒ.မင္ွီး)

အွထာငဒဏ္ ၇၂ လုုႏွင္ွေတူ ခ၀န္ွျဖငွ္
၁၅ုုႏွတ္ ခမတသည္။
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္
အွဒၚလာ၁၀၀ုုႏွင္ွ
အွလာွ္အွၾကီးအွြင အွဒၚလာ
၆,၀၀၀ အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။

၄၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ြိအေနာင္ွီး, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

တွတမ္ွီးတတ္အွဆီးဆ။

ဖိလတ္ိ င္

အွထာငဒဏ္ ၃၇လ ွုုႏွင္ွေတူ

၃ီး၁၇-တော-၃၄၃၀ (ေကစ.္ ဒ.ကယ္)
၄၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွရကစလ္, ေမတစဥ္
၃ီး၀၃-တော-၀၃၂၈၃ (ေကစ.္ ဒ.ကယ္)

ခ၀န္ွျဖငွ္ ၃ုုႏွတ္ ခမတသည္။
ွျေတဒဏဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၁၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၄၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဆာရာ, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၁ီး၁၇-တော-၀၀၀၅၄ (ေီး.ဒ.ဗာ.)

အွထာငဒဏ္ ၁၆၈လ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၅၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ေခမတြ္ွ္, ေမတစဥ္
၁ီး၀၄-တော-၀၀၀၅၂ (ဒ.မတ္)

ဖိလတ္ိ င္; အကမောဒီးယာီး

အွထာငဒဏ္ ၁၅ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၅၁။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဆလဂန္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

အွထာငဒဏ္ ၂၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ

၈ီး၀၃-တော-၀၀၂၃၂ (တ.ဒ.ကယ္)

(ၾကိီးတာီးဆ
ဳ
)

တ

ကြာ ခ၀န္ွျဖငွ္ခမတသည္။

ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၆၀၀ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၅၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွတတတခ္, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၆ီး၁၂-တော-၀၃၀၉၁ (ဒဗလ.ဒ.မိ)

အွထာငဒဏ္ ၁၂၀ ွုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၅၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ၀ လယ, ေမတစဥ္

ဖိလတ္ိ င္

၂ီး၁၃-တော-၀၀၃၀၂ (တ.ဒ.ကယ္)

အွထာငဒဏ္ ၆၀လ ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၁၀ုုႏွတ္ွ္ ခမတသည္။
ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ူ ေနည္ွီးဆွွီး

၇ဦးကိ အွလာွ္အွၾကီးအွြင
အွဒၚလာ ၂၅၀၀၀ အွေီးရန္
ေမိန္ေခမတသည္။
၅၄။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေယဗရာမိဗ္, ေမတစဥ္

ြရာီး

၂ီး၁၄-တော-၀၀၂၄၁ (တ.ဒ.ကယ္)

အွထာငဒဏ္ ၁၅၀ုုႏွတ္ ွုုႏွင္ွေတူ
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၅၀၀ ွုုႏွင္ွ ွျေတဒဏေကတက္အွဒၚလာ
၂၅,၀၀၀ ခမတသည္။ ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
၃ဦးောီး အွလာွ္အွၾကီးအွြင

ူ

တတအွေါင္ွီးအွဒၚလာ ၈,၀၅၅
အွေီးရန္ခမတသည္။ (ွျေတမႈကီးကလန္ခရ
တတ္ဦးလင္ အွဒၚလာ ၂,၆၈၅ တ)
၅၅။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေိွ္တမန္, ေမတစဥ္
၃ီး၁၂-တော-၀၀၁၄၂ (ဒ.ကကန္)

အွတာငောဖရိက

အွထာငဒဏ္ ၁၅ုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖင္ွ ၁၀ုုႏွတခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငေကတက္
အွဒၚလာ ၁၀၀၀၀ အွေီးရန္
ေမိန္ေခမတသည္။ ထိေေျေင္
တရာီးခောီး
ကနဦးအွလာွ္အွၾကီးေျဖတ္
အွဒၚလာ ၁၀၀၀၀
အွေီးအွဆာင္အွတျေီး
ခ၀န္္ာလေကတင္ွီးကတင္
ူ၏ေ

ာီးတင္၀ င္အွြင၏ ၁၅% ကိ

ေျေတ္ီးကလန္ခရ

မ
ူ ာီးောီး

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္
လတဥ္အွေီးရန္ ေမိန္ေခမတသည္။

ူ

၅၆။

၅၇။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေယ္ မယ္ခ, ေမတစဥ္

ဆီးရီးယာီး

အွထာငဒဏ္ ၂၉၂လ ွုုႏွင္ွေတူ

၁ီး၁၃-တော-၀၀၁၂၁

တ

(ေန္.ဒ.ေိဟိင္ွီးြိီး)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ဘာဂကစ္, ေမတစဥ္

ထိင္ွီး

၁ီး၀၈-တော-၀၀၂၂၅ (ေကစ.္ ဒ.ေယ္္)

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

ွျေတမႈကီးကလန္သ ူတတ္ဦးတကိ အွထာငဒဏ္
၇၈လ ခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၅၈။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ အွကာွ္လတ္,

ထိင္ွီး

အွထာငဒဏ္ ၂၀ ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ

ေမတစဥ္ ၂ီး၀၈-တော-၀၀၈၀၇

တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတ္ွျေီး

(ဒ.ေန္.အွဂ)

ဒဏ္အွအြငဒၚလာ ၅၀၀၀
အွေီးရ န္ေမိန္ေခမတသည္။
အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။

၅၉။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ေဗာီးတ္, ေမတစဥ္

ထိင္ွီး

၁ီး၁၆-တော-၀၀၀၄၀ (ေကစ.္ ဒ.ေယ္)

အွထာငဒဏ္ ၂၇ ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွအြငဒၚလာ ၅၀၀၀၀
ွုုႏွငွ္ ဒဏ္အွအြငဒၚလာ ၅၀၀၀
အွေီးရ န္ေမိန္ေခမတသည္။
၆၀။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ရေိြိ, ေမတစဥ္ ၂ီး၁၅-

ထိင္ွီး

တော-၀၀၂၂၄ (တ.ဒ.ကယ္)

အွထာငဒဏ္ ၁၀ုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ
ခ၀န္ွျဖငွ္ ၂၀ုုႏွတ္ ခမတသည္။
ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၂၀၀ုုႏွင္ွ အွလာွ္အွၾကီးအွြင
အွဒၚလာ ၂၀၀၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။

၆၁။

ွ , ေမတစဥ္
ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ ရမ္ယ္

ထိင္ွီး

၂ီး၀၈-တော-၀၀၅၉၀ (ဒ.ေန္.အွဂ)

အွထာငဒဏ္ ၂၀ ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ
တ

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္ ခမတသည္။

အွလာွ္အွၾကီးအွြငအမေီးခေေါ။
၆၂။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ွ အွဘာေင္ွီး,

ေဂာၤလန္

အွထာငဒဏ္ ၂၄၀လ ွုုႏွင္ွေတူ

ေမတစဥ္ ၀ီး၀၄-တော-၆၀၀၄၆

အွလာွ္အွၾကီးအွအြငဒၚလာ ၄၉၅၀ ၊

(ေကစ.္ ဒ.ဖလာ)

ေထူီးဆွွီးွျဖတခကေကတက္ အွဒၚလာ
၄၀၀ ွုုႏွင္ွ ဒဏ္အွြင အွဒၚလာ
၁၀၀၀၀၀ အွေီးရန္ ခမတသည္။

၆၃။

ယူေကစ္ ွုုႏွင္ေေက္ွ္, ေမတစဥ္ ၁၈တော-၃၀၁၇ (ဒ.တ.တာ)

ယ္းန ကဆကြခြး (ခ)

ဗယကနမ္

ဖကဒရမ္ယ္းရီးရ း ပ္စေႈဆုုးိင္ ရ းင္္း တရ ီးယ္မရီးရ အမႈ းစရပ္စလံုုီးသတင္္ သထက္ယ္းပ္ယ္ၚလရိ

ည္း

အမႈမ ီး။
ွျေတမႈ

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈ

ွျေတမႈဆ ွိငာ္

ွျေတမႈဆ ွိငာ္ ရလဒ္ (ြြန္္၊

တရာီးအမရီးရာ

တရာီးအမရီးရာ ရလဒ္

ကီးကလန္သ ူ

ွျဖင္တ္ာီးခ

ေမႈရည္ညႊန္ွီးခက္

၂၀၁၈ခ ုုႏွတမတ
ွ ၍။)

ေမႈ

(ြြန္္၊ ၂၀၁၈ခ ုုႏွတမတ
ွ ၍။)

ည္ွွုုႏွွွိငင

ရည္ညႊန္ွီးခက္
၁

ဗယန္ခ

ကီးဘာီး၊ အွမာွ္ဒ ွိဗာ

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ ၂၅

ဂူဆင္ွုုႏွင္ွ

ဗယန္ခေမႈ၊ ေမတ္

ွုုႏွတ္ွုုႏွင္ွေတူ

ဗယန္ခေမႈ၊ ေမတ္

၂ီး၀၆-တော-

တ

၁၉၂၊

၀၀၀၁၉ (ေီး.ဒ.ေါ.)

ေမိန္ေခမတသည္။

ဖကဒရယ္အွရီးရာ

ဒဏ္အွၾကီးအွအြငဒၚလာ

ွျဖည္ွြတကခက္

၅၀၀၀၀၊ ွျေတမႈကီး

၃ဒ. ၅၈၀

ကြာခ၀န္ွျဖငွ္

ကလန္ခရ

ူတ ွိေထ

ွိေ

လေဝ
ိ ဳ က္အွွျေၿငိမ္ွီးမႈ။

(ေီး.ဒ.ေါ.၂၀၁၆)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္
အွဒၚလာ ၄၇၉ ၅၁.၂၀
ွုုႏွင္ွ ေထူီးဆ ီးွျဖတ္
ခကေကတက္ အွဒၚလာ ၁၀၀၀
အွေီးရ န္ေမိန္ေ ခမတခ
၂

ေါလတဇ္

အွဟတ

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ (၂၃၅)

အွရာင္-ခာီးလစ္

ွျေတမႈကီးကလန္ခရ

ေါလတ္မႈ၊
အ ေမတ္

လုုႏွင္ွေတူ ခဝန္ (၁၂၀)

ွုုႏွင္ွ ေါလတ္မႈ။
အ

ဦးေကတက္

၀၉-တော-၀၀၂၀၇

လက ွိ ခမတခ

ေမတ္ ၃ီး၁၁-တဗ-

အွလာွ္အွၾကီးအွြင

၀၀၆၁၄ (ဒ.ကကန္.

အွဒၚလာ ၁၂ မလယ

၁၂ရက္၊ ြန္နဝါရလ၊

အွေီးရ န္ဆ ီးွျဖတ္ွျခင္ွီး။

ည္။

ွျေတမႈကီး
ကလန္ခရ

ူတ ွိေထ

ွိေ

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္

ူ (၂၄)

၂၀၁၂။)

အွဒၚလာ ၄၈၈၇၉.၂၉
အွေီးရ န္ေမိန္ေ ခမတခ
၃

ေါလတဇ္

အွဟတ

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ (၂၃၅)

ဂါအွဗီးလ္ွုုႏွင္ွ

အွဆာင္င္ကဆ

ေါလတ္မႈ၊
အ ေမတ္

လုုႏွင္ွေတူ ခဝန္ (၁၂၀)

ေါလတ္မႈ၊
အ ေမတ္

ွျဖတသ ည္။

၀၉-တော-၀၀၂၀၇

လက ွိ ခမတခ

၃ီး၁၃-တဗ-၀၁၁၃၂

ည္။

ွျေတမႈကီး
ကလန္ခရ

ူတ ွိေထ

(ဒ.ကကန္. ၈ရက္၊
ွိေ

ၾ

ဂ တ္၊ ၂၀၁၂။)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္
အွဒၚလာ ၄၈၈၇၉.၂၉
အွေီးရ န္ေမိန္ေ ခမတခ
၄

ရုုႏွွွိင္ွီးဒါီး

႐ား ရာီး

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ (၁၈၀)

ြအကဗရာဗ္ွုုႏွင္ွ

ရုုႏွိွွင္ွီးဒါီးေမႈ၊

လုုႏွင္ွေတူ ခဝန္

ရုုႏွွွိင္ွီးဒါီးေမႈ၊

ေမတ္ ၂ီး၁၀-

(၃)ွုုႏွတ္ ွိ ခမတခ

ည္။

လေဝ
ိ ဳ က္အွွျေၿငိမ္ွီးမႈ။

တော-၀၀၀၂၉

ွျေတမႈကီး

(ေီး.ဒ.ေါ.)

ကလန္ခရ

ေမတ္ ၂ီး၀၈-တဗ-

ူတ ွိေထ

ွိေ

၀၃၈၀၅ (ေီး.ဒ.ေါ.)

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္
အွဒၚလာ ၃၅၀၀၀
အွေီးရ န္ေမိန္ေ ခမတခ
၅

ဘရကဒမကစ္

ထ ွိင္ွီး

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ (၆၆)

ကဘန္ွီးမာုုႏွင္ွ

ဘရကဒမက္မႈ၊
အ

လုုႏွင္ွေတူ ခဝန္

ဘရကဒမက္မႈ၊
အ

ေမတ္ ၀၂-တော-

(၃)ွုုႏွတ္ ွိ ခမတခ

၀၀၀၆၄

ွျေတမႈကီး

(ေမ္.ဒ.တကခ္.)

ကလန္ခရ

ည္။

ေလေခ

ည္။

ေမတ္ ၀၅-၀၆၈၄
(ေမ္.ဒ.တကခ္. ၂၉

ူတ ွိေထ

ွိေ

ရက္၊ ြူလ ွိင၊္

အွလာွ္အွၾကီးအွြငေျဖတ္

၂၀၀၅ခ ုုႏွတ္။)

အွဒၚလာ ၃၀၀၀၀
အွေီးရ န္ေမိန္ေ ခမတခ
၆

အွလာဗကစ္

ထ ွိင္ွီး၊ မကစက ွိ

ည္။

အေမရိကန္ွုုႏွင္ွ

အွထာငဒဏ္ (၅၃)

႐ား ွိွီးွုုႏွင္ွ

အွလာဗက္မႈ၊
အ

လုုႏွင္ွေတူ ခဝန္

အွ

ေမတ္ ၃ီး၀၃-

(၃)ွုုႏွတ္ ွိ ခမတခ

ည္။

လေဝ
ိ ဳ က္အွွျေၿငိမ္ွီးမႈ။

ာမတစ္ဝိႈက္

ေိမၿခအွွျမေမႈ၊

တော-၀၀၃၀၀

ေမတ္ ၃ီး၀၃-

(ေမ္.ဒ.ကယ္္.)

တော-၀၄၀၃၅
(ေမ္.ဒ.ကယ္္.)

ယ္းန ကဆကြခြး (ဂ)
ဖကဒရမဆုုုုးိင္ ရ တရ ီးယ္မၾက င္္းီးအမႈသတင္သ သထက္ယ္းပ္ယ္ၚလရိ
ေမႈရည္ညႊန္ွီးခက္

ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးမႈ
ွျဖင္တ္ာီးခ

၁

ဒ ွိွီးွုုႏွင္ွ

ည္းး ပ္စေႈမ ီး။

ွျဖတစအဥွျခအေန
(ြြန္္ ၂၀၁၈ မတ၍)
ေ

ည္ွွုုႏွွွိငင

ဘယ္္ယန္

အွဒၚလာ (၃၀၀၀၀၀၀) ွျဖင္ွအွွျေၿငိမ္ွီးွျခင္ွီး။

လာေ ွိ

တရာီးလ ွိေကတက္ အွဒၚလာ ၉၅၀၀၀၀ အွေီးရန္ ဂရေဖြွေမ

လအတဘရတ ွိေမႈ၊ ေမတ္
၄၇၈၊
ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္
၂ဒ ၇၄၂ (ေမ္.ဒ.ေါ.၂၀၀၇)37
၂

ဗန္ွီးွုုႏွင္ွ ေရာတာရာေမႈ၊
ေမတ္ ၁၂-တဗ-၁၈၄၇

တရ ငဆ ီးွျဖတခ

ည္။

(ဒ.မင္ွီး.၂၀၁၂)

37

တရာီးခအေန္ျဖင္ွ နယူီးအွယာယကြင္ ဆကစေ္ွျေတမႈဆ ွိငာ္ တြွဆ ွိခကြတ္ ေ္ ွိလည္ွီး ရ ငဆ ွိငရ
ခ

လိင္ ွိင္ွီးဆ ွိငာ္ ွုုႏွွိေစကညွင္ွီးေန္ွီးလ ွိမႈက ွိ တရာီးခမ ကီးကလန္အွၾကာင္ွီးအွကတေရိရ
ွုုႏွတခမတခခရ

ည္။

ည္။ ေမႈ၏ေရင္ွီးခ ွျဖတသ ည္ွ

ည္။ ခဝန္ခေ္ဳ ွျဖင္ွ (၁၀)

၃

မာတနကဇ္ွုုႏွင္ွ ဝိႈကေမႈ၊

မကစက ွိ

ေလေခ

ည္။

မကစက ွိ

ေလေခ

ည္။

ယူအွက

ေလေခ

ည္။ (ဆုုႏၵအေလာက္)

၄၉၂
ဖကဒရယဆ ွိငာ္ ွျဖည္ွြတကခက္
၂ဒ ၁၁၈၆ (ေမ္.ဒ.ကယ္္.
၂၀၀၇)
၄

ထရကဂလ ွိွုုႏွင္ွ ဝိႈကေမႈ၊
ေမတ္ ၃ီး၀၆-တဗ-၂၃၂၂
(ေမ္.ဒ.ကယ္္.၂၀၀၆)

၅

ဒ ွိွီးွုုႏွင္ွ တငဂါေမႈ၊
ေမတ္ ၁၄-တဗ-၀၃၅၃၀
(တ.ဒ.ကယ္္. ၂၀၁၄)

