
ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ဆိုတာဘာလဲ။
ဖ့ို၀ိန္းျမိဳ့ေန လူသားခ်င္းဆက္ဆံေရး ေကာ္မီရွင္ (သ့ိုမဟုတ္) 
ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာဌာနသည္၊ တရားဥပေဒ အား သက္၀င္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲအ့စည္းတခု ျဖစ္ပါသည္။ 
က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုသည္ ျမိဳ့ျပတြင္ ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ့သူျမိဳ့သားမ်ားဧ။္ 
အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားအတြက္ ဖ့ို၀္ိန္းျမိဳ့တြင္ သက္ေရာက္မွဳ ရိွ 
လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္၊ အိုးအိမ္စနစ္၊ 
အလုပ္အကိုင္၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ေနရာ၊ ဌာနမ်ားတြင္၊ မတရားခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရမွဳမ်ား မျပဳ 
လုပ္ရန္ တားျမစ္ထားပါသည္။

က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုသည္၊ က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုဧ။္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားကိုု၊ ၾကားေန 
မွ်တစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးရွာေဖြပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္း၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမတိုင္မီွ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးစဥ္အေတာအတြင္း၊ 
စံုစမ္း စစ္ေဆးျပီး အဆင့္မ်ားတြင္လည္း၊ က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုသည္ 
ၾကားေစ့စပ္ျဖန္ေျဖသူအျဖစ္ အေထာက္အကူ ေပးပါသည္။ 
က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုဧ။္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ျဖန္ေျချခင္းတ့ို
ဧ။္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖ့ို၀ိန္းျမိဳ့သူ၊ ျမိဳ့သားမ်ားအား၊ မတရားခြျဲခား 
ကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 
မတရားခြျဲခားကန့္သတ္ ဆက္ဆံခံရသည္ဆိုေသာ 
စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအတြက္၊ လမ္းမွန္ေရာက္ရိွေအာင္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးေျဖရွင္း 
တည့္မတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။
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အခြင့္အေရး 
ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာေစာင္သည္၊ ဖ့ို၀ိန္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ 
သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွမွဳမ်ားကို 
အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အာဏာပိုင္မ်ားက မည္က့ဲသ့ို ျပဌာန္းထားသည္ကို 
လမ္းညႊန္ထားေသာ စာေစာင္ျဖစ္ပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အေျခာက္၊ မိန္းမရွာ၊ ေယာက္က်ာၤးရွာ 
အပါအ၀င္ လိင္တူျခင္း ဆက္ဆံေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိုးအိမ္စနစ္တြင္ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရမွဳမွ အကာအကြယ္ေပးပါသလား။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ယူမွဳ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားကြျဲပားမွဳ၊ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ အစားထိုးမွဳတ့ိုအေပၚတြင္ မူတည္၍၊ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားမ၀င္ပါ။ လိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ 
တရားမ၀င္ ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္း ဥပမာမွာ၊ လိင္တူ လူႏွစ္ဦး 
(အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး သ့ိုမဟုတ္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး) အားအိမ္ငွားရန္ 
ျငင္းပယ္ျခင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အိမ္ရွင္အျမင္တြင္၊ 
လိင္တူလူႏွစ္ဦးသည္ အတူဆက္ဆံေနထိုင္ရန္ မသင့္ဆိုေသာ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းပယ္ျခင္း။

က ြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္က ြ်ႏု္ပ္၊ အိုးအိမ္စနစ္ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံျခင္းမွ မည္က့ဲသ့ို 
ကာကြယ္မည္နည္း။
ငွားရမ္းမည့္ ေနရာသ့ို သြားေရာက္မလည္ပတ္မီွ၊ အဆိုပါေနရာႏွင့္ 
ပတ္သက္၍၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ (အမည္၊ ေန့စြ၊ဲ လိပ္စာ၊ 
ငွားရမ္းမည့္ ကာလ  အပိုင္းအျခား၊ စေပၚေငြ စသည္တ့ို) ရႏိုင္သေလာက္ 
ရယူကာ၊ ေရးမွတ္ထားပါ။ သင္ထိုေနရာသ့ို သြားေရာက္လည္ပတ္လ်င္ 
မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္အား သက္ေသအျဖစ္ ေခၚသြားပါ။ ထ့ိုေနာက္ 
သင့္အား လူကိုယ္တိုင္ အိမ္ရွင္မွ ရွင္းျပ ေသာ အခ်က္ႏွင့္ 
ဖံုးထဲတြင္ ေျပာဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ႏိွဳင္းယွဥ္ပါ။ အကယ္၍၊ 
အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ ကြလဲြေဲနပါက၊ သင္သည္ခြျဲခားကန့္သတ္ 
ဆက္ဆံခံရသည္ဟု သံသယ ရိွႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္လကၡဏာမ်ားသည္၊ ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္း 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။
• ငွားရမ္းရန္ (သ့ိုမဟုတ္) ေရာင္းရန္ ရိွသည္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအား 

ငွားရမ္းျပီး၊ ေရာင္းျပီးသည္ အထိ ဆက္လက္ ေၾကာ္ျငာထားျခင္း။
• အိမ္ရွင္မွ သင့္ေလွွ်ာက္လြာအား လက္ခံျပီး အခ်က္အလက္မ်ား 

စီစစ္ဦးမည္ဟု ေျပာကာ လံုး၀ မဆက္သြယ္လာေတာ့ျခင္း။
• အိမ္ရွင္မွ စေပၚေငြအား လက္ခံရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း (သ့ိုမဟုတ္) 

မ်ားစြာေသာ စေပၚေငြ ပမာဏ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္း။
• သင့္အား အဆိုပါ အခန္းငွားရမ္းျပီးျပီဟု ေျပာဆိုျခင္း။

50ခြျဲခား ကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္း ျဖစ္ႏ္ုိင္ေသာ အျခားလကၡဏာမ်ား
• သင္ဖံုးေခၚျပီးသည့္ေနာက္ အဆိုပါ အခန္းအား က်ွႏ္ုပ္ (အိမ္ရွင္) 

ငွားရမ္းျပီးသြားျပီ။
• ေရာင္းမည့္သူမွ အခန္း(သ့ိုမဟုတ္) အိမ္အား ေစ်းကြက္မွ 

ထုတ္ဖယ္သြားျပီ။
• သင့္ (အိမ္ငွား သ့ိုမဟုတ္ အိမ္၀ယ္မည့္သူ) ကိုယ္ကို 

ဤအိမ္နီးနားျခင္းႏွင့္ အဆင္ေျပမည္ ဟု ထင္ပါသလား။
• သင္ အိမ္ (သ့ိုမဟုတ္) အခန္းၾကည့္ဘ့ို က ြ်ႏ္ုပ္ (အိမ္ရွင္) တ့ို 

အစီအစဥ္   မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။
• ၾကိဳတင္ေျပာထားေသာ ခန့္မွန္းခ်က္၊ ေစ်းႏွဳံးမ်ားတြင္ 

ျပႆနာရိွေနတယ္။
• ေဒၚလာ သံုးေသာင္းေအာက္ကို က ြ်ႏ္ုပ္တ့ို ပိုက္ဆံ မေခ်းဘူး။
စာရြက္ေပၚတြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္လည္း၊ 
အိမ္ရွင္ျဖစ္သူမွ အိမ္ငွား (သ့ိုမဟုတ္) အ္ိမ္၀ယ္မည့္သူအား၊ ထိုသူလာရာ 
ႏိုင္ငံ သ့ိုမဟုတ္ လူမ်ိဳးကို လိုက္၍၊ ခြျဲခားကန့္သတ္ ဆက္ဆံေသာ 
အခ်က္မ်ား ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ-
• က ြ်ႏ္ုပ္တ့ို အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာသူကိုသာ ယူပါသည္။ 

သ့ိုမဟုတ္ပါက ကြ်ႏ္ုပ္တ့ို သူတ့ိုႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ မရပါ။

• သင္သည္ အေမရိကန္ မဟုတ္သည့္အတြက္ က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုမွ 
အျခားေသာ အေထာက္ အထားမ်ား ဆက္လက္ၾကည့္ရပါဦးမည္။

အကယ္၍၊ က ြ်ႏ္ုပ္သည္ အိုးအိမ္စနစ္တြင္ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္းဧ။္ သားေကာင္ျဖစ္သည္ဟု၊ 
ထင္ျမင္ယူဆပါက၊ က ြ်ႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင္ပါသလဲ။
သင္ မက္ထရို(ျမိဳူျပဆိုင္ရာ) ဌာနသ့ို ဖံုးေခၚႏိုင္ပါသည္။ ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းဆက္ဆံေရး ေကာ္မရွင္မွ သင္ဧ။္အေျခအေနအား 
ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ သင္ဧ။္ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ 
ပံုမွန္တိုင္တန္းခ်က္ တင္သြင္းလိုပါက ကြ်ႏ္ုပ္တ့ို ကူညီႏိုင္ပါသည္။

သင္ဧ။္ တိုင္တန္းေျပာဆိုခ်က္အား မည္က့ဲသ့ို ျပဳလုပ္သင့္သနည္း။
• သင္သည္ သင္ဧ။္ တိုင္တန္းခ်က္အား မက္ထရို(ျမိဳျပဆိုင္ရာ) 

ဌာနသ့ို လူကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စာတိုက္မွ စာျဖင့္ 
ေပးပ့ို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္။ 
မွ်တေသာ အိုးအိမ္စနစ္ လိုအပ္ခ်က္အရ သင္ဧ။္ 
တိုင္တန္းခ်က္သည္၊ အခင္းျဖစ္ပြားျပီး တႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ရပါမည္။ 
ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္အရာမွာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျဖည့္သြင္းရမည့္ပံုစံအား ဦးစြာ လိုအပ္သည္မ်ား 
ျဖည့္သြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပံုစံအား က ြ်ႏ္ုပ္တ့ို 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ) မွ ဆြခဲ် ရယူႏိုင္ပါသည္။ 
သ့ိုမဟုုတ္ပါကလည္း၊ အဆိုပါပံုစံကို ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ဌာနတြင္ 
လူကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္ဧ။္ 
တိုင္တန္းခ်က္ ပံုစံ တင္သြင္းျပီးပါက၊ ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ဌာနမွ 
၀န္ထမ္းတဦးက သင့္အား လူကိုယ္တိုင္ ေတြဆံု့ ေမးျမန္းရန္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ ပါလိမ့္မည္။

• အဆိုပါ လူကိုယ္တိုင္ ေတြဆံု့ေမးျမန္းမွဳတြင္ ျမ့ုိျပဆိုင္ရာဌာနမွ၊ 
၀န္ထမ္းက သင့္အား သင္ရင္ဆိုင္ခ့ဲရေသာ မတရားခြျဲခားကန့္
သတ္ဆက္ဆံခံရမွဳအတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ေမးျမန္းစုေဆာင္း ပါလိမ့္မည္။ က်ိဳးေၾကာင္းခိုင္လံုမွဳရိွေသာ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံမွ တရားဥပေဒအရ 
ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္၊ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ရရိွပါက၊ ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ဌာန 
၀န္ထမ္းမွ ပံုမွန္ တိုင္တန္းခ်က္ ပံုစံအား အၾကမ္းေရးသားျပီး၊ 
သက္ဆိုင္သည့္ (တိုင္တန္းခံရသည့္) ကုမ႑ီ၊ သ့ိုမဟုတ္ လူ 
အားေပးပ့ိုပါ လိမ့္မည္။ တိုင္တန္းခံရသည့္ ကုမ႑ီ၊ သ့ိုမဟုတ္ 
လူမွ အဆိုပါ တိုင္တန္းခ်က္အား ဆယ္ရက္အတြင္း ေျဖရွင္းမွဳ 
တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္၊ အျခားလူမ်ားအေပၚတြင္ေကာ အတူတူဘဲလား။ 
က ြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ေရ့ွေနလိုအပ္ပါသလား။
မလိုအပ္ပါ။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ သင္ဧ။္ မတရားခြျဲခား 
ကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္၊ တိုင္တန္းခ်က္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ 
ျဖစ္စဥ္အရ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ျပီး၊ တရားစြဆိုဲျခင္း 
ျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပါ။ သင့္အား ကိုယ္စားျပဳရန္ လူတဦးတေယာက္ 
(သ့ိုမဟုတ္) ေရ့ွေန ငွားရမ္းႏိုင္ပါ သည္။ ထိုအခ်က္ကို၊ က ြ်ႏ္ုတ့္ို 
ၾကိဳဆိုပါသည္။ သ့ိုေသာ္ မလိုအပ္ပါ။ ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမွလည္း 
ေရ့ွေနငွားရန္၊ အၾကံေပး၊ ကိုယ္စားလွယ္ထားရန္ ေထာက္ခံလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ ျမိဳ့ျပဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမွ သမာသမတ္က်ေသာ တတိယ 
ပုဂြိဳ လ္ အျဖစ္ တိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္အားလံုးတြင္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ က ြ်ႏ္ုပ္တ့ိုအား တဘက္ဘက္မွ 
မစံုစမ္းမစစ္ေဆးမီွ ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
အကူအညီလိုသည္ဟု ယူဆေတာင္းခံလာပါက၊ က ြ်ႏ္ုပ္တ့ို 
ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္၊ အေမရိက အိုးအိမ္ႏွင့္ျမိဳ့ျပ ဖြံ့ျ့ဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနႏွင့္ 
အစုအဖြဲဆို့င္ရာတ့ို သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရံပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးထားခ်က္အရ 
ထုတ္ျပန္ထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
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အိုးအိမ္စနစ္ႏွင့္ ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။
အိုးအိမ္ေနထိုင္မွဳစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
တားျမစ္ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားသည္၊ လူတဦးတေယာက္ဧ။္ လူမ်ိ်း၊ 
အသားအေရာင္၊ သူေမြးဖြားလာခ့ဲေသာ ႏိုင္ငံ (သ့ို) ဇာတိ၊ မသန္မစြမ္းမွဳ 
ႏွင့္ မိသားစု အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ဆက္ဆံပါက၊ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံသည္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ မွ်တေသာ 
အိုးအိမ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒသည္ ဤခြျဲခားဆက္ဆံမွဳမ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အတန္းအစားစါရင္းတြင္ 
ထည့္သြင္းရန္ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ အိုးအိမ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ခြျဲခားဆက္ဆံမွဳမ်ားကို မျပဳလုပ္ရန္၊ အေမရိကန္ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက တားျမစ္ထားပါသည္။

သင္သည္ က ြ်ႏ္ုပ္ကို အိုးအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ဥပမာ အခ်ိဳ့ ေပးႏိုင္ပါသလား။
မ်ွတေသာ အိုးအိမ္စနစ္ဥပေဒမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို တရားမ၀င္ဟု 
ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
• ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ သ့ိုမဟုတ္၊ 

ထိုေနရာတြင္ တကယ္မရိွေသာ ပစၥည္းဥစၥာတခု 
(အဆိုပါပစၥည္းအား တစံုတေယာက္က ကာကြယ္ သ့ိုမဟုတ္ 
ပိုင္ဆိုင္ထားသည္)ကို၊ တစံုတေယာက္အား ရိွသည္ဟု ေျပာျခင္း။

• တစံုတေယာက္က ကာကြယ္ထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာအား၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ရာတြင္၊ 
ထည့္သြင္းေရးဆြထဲားေသာ အခ်က္မ်ား၊ ဖြင့္ဆိုထားေသာ 
အေျခအေနမ်ား၊ ကာလမ်ားသည္၊ လူတဦးတေယာက္အား 
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ အတန္းအစားေပၚတြင္ မူတည္၍ 
ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံကာ၊ ေရးဆြ၊ဲ ျပဌာန္းဖြင့္ဆိုထားျခင္း။

• အသံႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ ေရးသား၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ 
အကာအကြယ္ေပးရမည့္ လူတဦးတေယာက္အေပၚဧ။္ 
အတန္းအစားေပၚတြင္ မူတည္၍၊ ကန့္သတ္ခ်က္မ်ား၊ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံကာ တမင္ 
ထည့္သြင္း၊ ေရးသား၊ ေၾကျငာထားျခင္း။

• အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ၊ ေထာက္ပ့ံမွဳကို 
မသန္မစြမ္းသူတေယာက္အား ေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ 
မသန္မစြမ္းသူ တေယာက္အား ဌားရမ္းရာတြင္၊ 
အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ အဆိုပါ 
ဌားရမ္းသူမွ၊ ထည့္သြင္း၊ တပ္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လ်င္ 
ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ မသန္မစြမ္းသူလိုအပ္သည္မ်ား 
ရယူသံုးစြႏုိဲင္ရန္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အေျခအေနမ်ား မရိွျခင္း။

• သင့္ေတာ္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထား အျပည့္အစံု 
ျပႏိုွင္၊ တင္သြင္းႏိုင္ေသာ လူ တေယာက္ (သ့ိုမဟုတ္) တိရိစၦာန္ 
တေကာင္ဧ။္ ၀န္ေဆာင္မွဳ (သ့ိုမဟုတ္) အကူအညီကို ျငင္းပယ္ျခင္း။

• အခ်ိဳ့ အခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္၊ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသား (သ့ိုမဟုတ္) စပိန္စကားေျပာသူမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထား၍ ေနရာခ်ထားျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။

• အခ်ိဳ့အိမ္ငွားမ်ားနည္းတူမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုသူအားပစ္မွတ္ထား၍ 
အိမ္ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ျငင္းဆန္ျခင္း (သ့ိုမဟုတ္) အိမ္ျပင္ဆင္ခအား 
အျခားသူမ်ားအား မေတာင္းဘဲ၊ ထိုသူကိုမွ ေတာင္းဆိုျခင္း။

• အကယ္၍ အိမ္ငွားသည္၊ သူဧ။္ မတရားခြျဲခားဆက္ဆံခံရမွဳအား  
အေမရိကန္ အစိုးရမွ ျပဌာန္းထားေသာ၊ အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ 
ဥပေဒအေလ်ာက္၊ သတင္းပ့ို တိုင္တန္းျခင္းကို ျခိမ္းေျခာက္ 
သည့္ အေနျဖင့္ အဆိုပါ အိမ္ငွားအား၊ အေမရိကန္ လူ၀င္မွဳ 
ၾကီးၾကပ္ေရး (သ့ို အေကာက္ခြန္သ့ို သတင္းပ့ို တိုင္တန္းမည္ဟု 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။

မသန္မစြမ္းေသာ သူဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
အကယ္၍ သင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ 
လူတဦးတေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သ့ိုမဟုတ္) 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယိုယြင္းပ်က္စီးျပီး ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရးၾကီးသည့္ 
လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ မရိွျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ 
အရည္အေသြး၊ ျပည့္စံုလံုေလာက္မွဳ မရိွျခင္း၊ စသည့္အေျခအေနတြင္ 
ရိွလ်င္ သင္သည္ တရားဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ခံရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ မသန္မစြမ္းေသာ သူဆိုသည္မွာ၊ ေရြလ့်ားရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ား ရိွျခင္း၊ အၾကားအာရံုတ့ိုတြင္ ကန့္သတ္မွဳမ်ား 
ရိွျခင္း၊ အျမင္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳ့ယြင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ကင္ဆာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေ၀ဒနာမ်ား ကာလ တခုထိ ခံစားရျခင္း၊ ဥပမာ၊ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းျခင္း၊ 
ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အိတ္ဒ္စ္ (ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမွဳ ေရာဂါ)၊ အိပ္ခ် 
အိုင္ဗြ ီေရာဂါ စသည္တ့ိုကို ခံစားေနရျခင္း၊ အရက္စြျဲခင္း ႏွင့္ ျပီးခ့ဲေသာ 
အတိတ္ကာလက မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြခ့ဲဲသူမ်ား၊ စသူတ့ိုကို ဆိုလုိပါသည္။ 

မသန္မစြမ္းေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
လိုအပ္ေသာ ျဖည့္တင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား
• အိမ္ရွင္မွ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 

ျဖည့္တင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို မသန္စြမ္းသူတဦးအား 
အျခားလူေကာင္း အိမ္ငွားမ်ားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တန္းတူ 
လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊

• အိမ္ငွားရမ္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ မထားရ၊ 
မေမြးရဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းရိွေသာ္လည္း၊ မသန္မစြမ္းသူကို 
အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ ေမြးခြင့္ (သ့ိုမဟုတ္) အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ အေဖၚထားခ
ြင့္ကိုခြင့္ျပဳေပးျခင္း။

• မသန္မစြမ္းသူအတြက္ အရံ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား 
သတ္မွတ္ေပးျခင္း။

• မသန္မစြမ္းသူအား ျပဳစုရန္အတြက္ တရား၀င္၊ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရိွသူ လာေရာက္ေနထိုင္ခြင့္၊ ခြင့္ျပဳျခင္း။

• မသန္မစြမ္းသူ အိမ္ငွားအား၊ ပို၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာသ့ို 
မည္သည့္အပိုေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ မလိုဘဲ ေျပာင္းေရႊေ့ပးျခင္း။ 

မွ်တေသာ အိုးအိမ္စနစ္ဆိုတာ ဘာလဲ။
သင္သည္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ၊ သင္ေပးႏိုင္ေသာ မည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရိွပါသည္။ ထ့ိုအျပင္၊ သင္သည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
ေပ်ာ္ရႊင္မွဳမ်ားကို သင့္အိမ္နီးနားျခင္းမ်ားႏွင့္ သင္ငွားရမ္းေနေသာ အခန္းပါတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အျခားသူမ်ား အားလံုးႏွင့္ မွ်တစြာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။

ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လူသူ တဦးအား မ်ွတေသာ အိုးအိမ္စနစ္ 
ဥပေဒမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးပါသလား။
အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ မည္သူမဆို၊ သူဧ။္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး 
အေျခအေနႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ၊ မ်ွတေသာ အိုးအိမ္စနစ္ ဥပေဒမ်ားမွ 
လူတိုင္းအား အကာအကြယ္ေပးပါသည္။ သူလာခ့ဲေသာ ေမြးဖြားရာဇာတိ 
(ႏိုင္ငံ)ႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံကန့္သတ္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။ 
ထိုအခ်က္မ်ားမွာ သူဧ။္ ဇာတိ၊ မ်ိဳးရိုး၊ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ ဘာသာစကားတ့ို 
အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အျခားႏိုင္ငံမွ လာသူျဖစ္ပါက၊ 
သင္ဧ။္ အမည္၊ စကားေျပာေသာ ေလယူေလသိမ္း တ့ိုသည္ 
သင္ဧ။္ မူလ ေနရာ (ႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမည္၊ သ့ိုမဟုတ္ 
သင္ဧ။္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မုွတ့ိုသည္၊ ထူးျခားေသာ အမူအက်င့္၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
မည္သည့္ဥပမာမ်ားသည္၊ ျပည္ပမွ ေျပာင္းေရႊေ့နထိုင္ေသာ 
သူအေပၚတြင္ တရားမ၀င္ေသာ အိုးအိမ္စနစ္ ခြျဲခားကန့္သတ္၊ 
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါသလဲ။
• အိမ္ရွင္ျဖစ္သူသည္ လူတိုင္းအား ငွားရမ္းရာတြင္ ေတာင္းခံေသာ 

သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းထက္ ပိုမို၍ 
မလိုလားအပ္ေသာ အပို သက္ေသခံအေထာက္အထား၊ 
စာရြက္စာတမ္း မ်ား ေတာင္းခံ၍ မရပါ။ ဥပမာ၊ 
အိမ္ငွားျဖစ္ႏိုင္သူတဦးအား၊ မငွားရမ္းမီွ၊ ထိုသူဧ။္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ 
ေရး (သ့ိုမဟုတ္) အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အေထာက္အထား 
စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပသရန္ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းသည္ 
ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သ့ိုေသာ္လည္း၊ 
ငွားရမ္းျခင္းအဆင့္အတြက္ လက္ခံျခင္း၊ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ အဆိုပါ သက္ေသမ်ား၊ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္ ေမးျမန္းေတာင္းဆိုျခင္းသည္ 
တရားဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ ခြျဲခားကန့္သတ္ဆက္ဆံျခင္းပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။• 

• လူတဦးတေယာက္အား သူဧ။္ မသန္မစြမ္းမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ဥပမာ-သင္မည္က့ဲသ့ို မသန္မစြမ္း 
အေထာက္အပ့ံႏွင့္ အကူအညီမ်ား ဘယ္လို ရသလဲ။ သင္ဧ။္ 
ေဆးမွတ္တမ္းကို က ြ်ႏ္ုပ္ ၾကည့္လ့ို ရမလား။ သင့္ တိရိစာၦန္က 
သင့္အေပၚ ၀န္ေဆာင္မွဳ၊ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ သင့္အား 
ဘာလုပ္ေပးသလဲ။

• အိမ္ဌားအား ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ သ့ိုမဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ အိုးအိမ္အား 
ဌားရမ္းရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ ထိုသူသည္ 
ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳတြင္  သားေကာင္ျဖစ္ခ့ဲသည္ဆိုသည့္ 
အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။

• မ်ွတေသာ အိုးအိမ္စနစ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ထိုက္သန္သူ 
(သ့ိုမဟုတ္) ရရိွေနေသာသူ (သ့ိုမဟုတ္) မ်ွတေသာ 
အိုးအိမ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားတြင္ 
သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာသူအား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ 
၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း။

က ြ်ႏ္ုပ္ (မသန္မစြမ္းသူ)ဧ။္ အ္ိမ္ (သ့ိုမဟုတ္) အခန္းအား က ြ်ႏုပ္ဧ။္ 
မသန္မစြမ္းမွဳအား အေထာက္အကူ ျပဳရန္အတြက္၊ ျပဳျပင္ဖန္တီးမွဳမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသလား။
အိမ္ငွားရမ္းေပးေသာသူ (သ့ိုမဟုတ္) အိမ္ေထာက္ပ့ံေပးသူသည္ 
မသန္မစြမ္းသူ အိမ္ငွားအား၊ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ 
ျပဳျပင္ဖန္တီးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရပါမည္။ သ့ိုေသာ္ 
အဆိုပါ ကုန္က်စါးရိတ္မ်ားသည္၊ အိမ္ငွားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 
ထ့ိုအျပင္၊ အိမ္ငွားရမ္းေပးေသာသူ (သ့ိုမဟုတ္) အိမ္ရွင္သည္၊ 
အိမ္ငွားအား အကယ္၍ ဤအိမ္ (သ့ိုမဟုတ္) အခန္းတြင္ ဆက္လက္ 
မေနထိုင္ေတာ့ပါက၊ မငွားရမ္းမီွ၊ နဂိုမူလ အေျခအေနအတိုင္း 
ျပန္လည္အပ္ႏံွရန္ ေမးျမန္းခြင့္ရိွပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ 
ညီညြတ္ေသာ ျပဳျပင္ဖန္တီးမွဳမ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
• တံခါးေပါက္မ်ားအား ခ့်ဲထြင္ျခင္း၊
• ေရခ်ိဳးခန္းတြင္ လက္ဆုပ္ကိုင္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ တန္းမ်ား 

ထည့္သြင္းျခင္း၊
• ေရြလ့်ားႏိုင္ေသာ ေလွကားမ်ား (သ့ိုမဟုတ္) ေခ်ာေမြေ့သာ ျပြန္မ်ား 

တပ္ဆင္ျခင္း၊
 
က ြ်ႏု္ပ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳဧ။္ သားေကာင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဤအခ်က္သည္ က ြ်ႏ္ုပ္ဧ။္ အိုးအိမ္ေရြးခ်ယ္မွဳအေပၚတြင္ မည္က့ဲသ့ို 
သက္ေရာက္ပါသလဲ။
ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မွဳမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား မ်ွတေသာ 
အိုးအိမ္ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မွဳ ဆန့္က်င္ေရး ဥပေဒ 
အပါအ၀င္ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ႏွင့္ ဖ့ို၀ိန္းျမိဳ့တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဥပေဒမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။

မည္က့ဲသ့ိုေသာ ဥပမာ မ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမွဳမွ 
သားေကာင္အျဖစ္ လြတ္ေျမာက္ လာသူအေပၚ တရားမ၀င္ေသာ၊ 
အိုးအိမ္ခြျဲခား ကန့္သတ္ဆက္ဆံခံရျခင္း ျဖစ္ပါသလဲ။
• အိမ္ငွားရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ 

အဂၤလိပ္စကားပံုတခုက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ 
ရိုက္ႏွက္ႏိွပ္စက္ခံရေသာ အမ်ိဳး

• သမီးမ်ားသည္၊ သူတ့ိုကို ႏိွပ္စက္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားထံ 
အျမဲတမ္းျပန္သြားၾကသည္ ဟုဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ အ္ိမ္ရွင္မွ အဆိုပါ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ ႏိွပ္စက္ခံရေသာ သားေကာင္ျဖစ္သူ၊ 
အိမ္ငွားအား အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အဆိုပါ 
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ႏိွပ္စက္ခံရေသာ အိမ္ငွားသည္၊ သူဧ။္ 
အမ်ိဳး

• သားမိတ္ေဆြ (သ့ိုမဟုတ္) ခင္ပြန္းမွ၊ သ့့ူအား ရိုက္ႏွက္ 
ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ (သ့ိုမဟုတ္) ရိုက္ႏွက္၊ ႏိွပ္စက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာအတြက္ ရဲသ့ိုဖံုးဆက္ တိုင္တန္းျခင္း။ အိမ္ရွင္မွ 
အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ သားေကာင္ျဖစ္သူ အိမ္ငွားအား ႏွင္ထုတ္ျခင္း။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္၊ အဆိုပါ အိမ္ငွား အၾကမ္းဖက္ခံရမွဳတြင္ 
အသံမ်ားဆူညံျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးျခင္း။
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