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က ွာရနတ်င််းနနထ ိုငရ်န ်သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်တ င ်သ ်းခခွာ်းခ ွဲနနခခင််းက ို ခပြုလိုပ်ရန ်

နခပွာဆ ိုခခင််း ခံထွာ်းရသမူ ွာ်းအတ က် 

က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စ ်(က ိုဗစ-်၁၉) ကူ်းစက်ခံရသူအမ ွာ်းစိုမ ွာ သ ပ်မခပင််းထနန်သွာ နရွာဂါ လကခဏွာမ ွာ်းက ိုသွာ 

ခံစွာ်းရနသွာ်လည််း အခ  ြုျို့ မ ွာ ခပင််းထနစ် ွာခံစွာ်းရပပ ်း အသက်ဆံို်းန ိုငသ်ည်။ ထ ို ို့အတ က်န ကွာငို့ ်

အသ ိုက်အဝန််းတ င််း ကူ်းစက်မှုခပန ို့ပ် ွာ်းခခင််းက ို နလ ွာို့နည််းနစရန ်ကက ြု်းပမ််းနနခခင််းခြစသ်ည်။ 

နနွာက်ထပ်နရွာဂါက်ူးစက်မှုက ိုကွာက ယ်ရန ်က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စ်ရ  နနသူမ ွာ်းသည် 

အခခွာ်းလူမ ွာ်းန ငို့လံ်ို်းဝသ ်းခခွာ်းနနရမည်။ က်ူးစက်ခံရသည်ဟိုယူဆရနသွာမည်သူမဆ ိုက ို 

က ွာရနတ်င််းတ ငထ်ွာ်းရမည်။ 

သ ်းခခွာ်းခ ွဲထွာ်းခခင််းန ငို့ ်က ွာရနတ်င််းသည်နရ ်းခ ယ်စရွာမဟိုတ်ပါ။ သငို့ဆ်ရွာဝန ်သ ို ို့မဟိုတ် ပမ ြုျို့နယ်က 

က ွာရနတ်င််း သ ို ို့မဟိုတ် သ ်းခခွာ်းထွာ်းရ  မည်ဟို သငို့အ်ွာ်းနခပွာလျှင ်၎င််းအတ က် 

စည််းကမ််းခ က်မ ွာ်းန ငို့အ် ကံဉွာဏမ် ွာ်းက ို သငလ် ိုက်နွာရမည်။ မလ ိုက်နွာသူက ို ဒဏန်င  သ ို ို့မဟိုတ် 

နထွာငဒ်ဏအ်ခပစ်နပ်းန ိုငသ်ည်။ ဥပနဒအရမလ ိုအပ်ဘွဲ အ မ်တ ငန်နရနလ်ည််း သငို့အ်ွာ်းနတွာင််းဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

သ ်းခခွာ်းနနထ ိုငခ်ခင််းဆ ိုတွာ ဘွာက ိုဆ ိုလ ိုတွာလွဲ။ 

သငို့တ် င ်က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စရ်  ပါက သ ်းခခွာ်းနနရန ်သငို့အ်ွာ်းနခပွာလ မို့်မည်။ ဆ ိုလ ိုသည်မ ွာ သငသ်ည် 

သငန် ငို့အ်တူနနထ ိုငသ်ူမ ွာ်းအပါဝင ်အခခွာ်းလူမ ွာ်းအန ်း မနနသငို့ပ်ါ။ သငတ်စ်ဦ်းတည််း 

အခန််းထွဲမ ွာခ ွဲနနသငို့ပ်ပ ်း၊ ဒ အခန််းထွဲမ ွာစွာ်းပပ ်း အခခွာ်းသမူ ွာ်းန ငို့န်ရခ  ြု်းခန််း၊ အ မ်သွာန ငို့မ် ်းြ ိုနခ ွာငက် ို 

မျှနဝမသံို်းပါန ငို့။် သငအ်ခပငမ်ထ က်ရပါ။ ကနလ်းငယ်မ ွာ်း သ ို ို့မဟိုတ် အကအူည လ ိုအပ်သူမ ွာ်းသည် 

သူတ ို ို့၏ပံိုမ နန်စွာငို့န်ရ ွာက်မှုက ို ခံယူရမည်။ 

သ ်းခခွာ်းနနရနသ်ငို့န်တွ်ာနသွာနနရွာမရ  လျှင ်ပမ ြုျို့နယ်ကသငို့အ်ွာ်း တစ်နနရွာရွာက ိုရ ွာနြ ရန ်ကူည လ မို့်မည်။ 

သငက်အခခွာ်းသူမ ွာ်းက ို မကူ်းစက်န ိုငန်တွာို့ဟို ဆရွာဝနမ်နခပွာခငအ်ထ  သ ်းခခွာ်းထွာ်းန ိုငသ်ည်။ 

သငမ်က န််းမမွာခြစ်နနပါက သ ို ို့မဟိုတ် နဆ်းကိုသမှုခံယူရန ်လ ိုအပ်ပါက ဆရွာဝန ်

သ ို ို့မဟိုတ်အနရ်းနပေါ် ခပငပ်နဆ်းခန််း (တယ်လ ြိုန််း ၁၁၆ ၁၁၇) က ိုဆကသ် ယ်ပါ။ တခ  ြုျို့လူမ ွာ်းသည် 

အလ နန်နမနကွာင််းခြစ်နသွာန ကွာငို့ ်နဆ်းရံိုသ ို ို့သ ွာ်းရသည်။ ဒါက ို ဆရွာဝနက် ဆံို်းခြတ်ပါလ မို့်မည်။ 
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သငို့တ် င ်က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စရ်  သည်ဟို နခပွာလွာပါက ပမ ြုျို့နယ်မ  သငို့အ်ွာ်း “ထ နတ ျို့ မှု နခခရွာခံခခင််း” ခပြုလိုပ်ရန ်

နခေါ်လ မို့်မည်။ ၎င််းသည် ကူ်းစက်မှုက ိုရပ်တန ို့ရ်န ်အနရ်းကက ်းပါသည်။ 

သငန် ငို့အ်တူနနထ ိုငန်သွာသအူွာ်းလံို်းန ငို့ ်မ ကွာနသ်းမ ကသငန် ငို့ ်ထ နတ ျို့ မှုရ  ခွဲို့သူတ ိုင််းက ို 

က ွာဂနတ်င််းထွာ်းရမည်။ 

ပမ ြုျို့နယ်တ င ်လ  ြုျို့ ဝ က်ခ က်ထ န််းသ မ််းရန ်တွာဝနရ်  သည်။ အခ င််းခ င််းနွာ်းလည်ရနအ်နရ်းကက ်းသည်၊ ထ ို ို့န ကွာငို့ ်

သင၌်နမ်းခ န််းမ ွာ်းရ  လျှင ်နမ်းပါ။ ဘွာသွာစကွာ်းက ို နွာ်းလည်ရနအ်ခက်အခွဲရ  ပါက ဘွာသွာခပနသ်ူက ို 

သငန်တွာင််းဆ ိုန ိုငသ်ည်၊ ၎င််းသည် အခမွဲို့ခြစ်သည်။ 

က ွာရနတ်င််းဆ ိုတွာ ဘွာက ိုဆ ိုလ ိုတွာလွဲ။ 

အကယ်၍ သငို့အ်ွာ်းနရွာဂါကူ်းစက်ခံထွာ်းရန ကွာင််း သငို့က် ိုနခပွာခပပါက၊ သငက် ွာရနတ်င််း 

နနရမည်ခြစ်သည်။ သငသ်ည် အခခွာ်းန ိုငင်မံ ွာ်းစ ွာမ  နနွ်ာနဝသ ို ို့သ ွာ်းလျှငလ်ည််း အလွာ်းတူခြစ်သည်။ 

က ွာရနတ်င််းဆ ိုသည်မ ွာ သငန် ငို့ ်နနထ ိုငန်သွာသူမ ွာ်း အပါအဝင ်လူတ ိုင််းန ငို့ ်ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ွာ အက ွာအနဝ်းက ို 

ထ န််းသ မ််းရမည်ဟိုဆ ိုလ ိုသည်။ ကနလ်းငယ်မ ွာ်းန ငို့ ်ပံိုမ နန်စွာငို့န်ရ ွာက်မှုခံယူရမညို့ ်

အကူအည လ ိုအပ်သူမ ွာ်းအတ က် ချွင််းခ က်မ ွာ်းရ  န ိုငသ်ည်။ 

နနွ်ာနဝသ ို ို့နရွာက်နသွာအခါ လူအမ ွာ်းစိုတ ို ို့သည် က ွာရနတ်င််းထွာ်းနသွာဟ ိုတယ်တ င ်

ရက်နပါင််းမ ွာ်းစ ွာနနပပ ်း ယင််းအတ က်သူတ ို ို့ဘွာသွာ ကိုနက် ခံရမည်ခြစ်သည်။ အကယ်၍ သငသ်ည်အ မ်၌ 

က ွာရနတ်င််းနနလ ိုပါက သငို့တ် ငက် ိုယ်ပ ိုငအ်ခန််းရ  သငို့ပ်ပ ်း အခခွာ်းသူမ ွာ်းရ  သညို့ ်ဘံိုအခန််းမ ွာ်းက ိုမသံို်းသငို့ပ်ါ။ 

အကယ်၍ သငန်နထ ိုငရ်ွာနဒသ၌ မခြစ်န ိုငပ်ါက အခခွာ်းနနရွာမ ွာ်းတ ငန်နထ ိုငရ်န ်

သငို့အ်ွာ်းကမ််းလ မ််းထွာ်းန ိုငသ်ည်။ ဥပမွာ - က ွာရနတ်င််း ဟ ိုတယ်။ 

သငသ်ည် နက ွာင််းသ ွာ်းခခင််း၊ အလိုပ်သ ွာ်းခခင််း သ ို ို့မဟိုတ် အခခွာ်းလှုပ်ရ ွာ်းမှုမ ွာ်းတ င ်ပါဝငခ်ခင််းမ ွာ်း 

မခပြုလိုပ်သငို့ပ်ါ။ 

အမ ွာ်းသံို်းသယ်ယူပ ို ို့နဆွာငန်ရ်း (ဘတ်စ်ကွာ်း၊ နခမနပေါ်ရထွာ်း၊ နခမနအွာကရ်ထွာ်း၊ ရထွာ်း၊ နလယွာဉ် 

သ ို ို့မဟိုတ် ကူ်းတ ို ို့ယွာဉ်) မ ွာ်းက ို မသံို်းရပါ။ 

အခပငတ် င ်တစ်နယွာက်တည််းလမ််းနလျှွာက်န ိုငန်သွာ်လည််း၊ တခခွာ်းသူမ ွာ်းန ငို့ ်၂ မ တွာခ ွာ နနသငို့သ်ည်။ 

အခခွာ်းသူမ ွာ်းက ို သငို့အ်တ က် န ်းဝယ်နပ်းရန ်သ ို ို့မဟိုတ် သငို့အ် မ်သ ို ို့ အစွာ်းအစွာမ ွာ်းပ ို ို့နပ်းရန ်

နတွာင််းဆ ိုသငို့သ်ည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် အစွာ်းအစွာ သ ို ို့မဟိုတ် နဆ်းဝါ်းမ ွာ်းဝယရ်မည်ဆ ိုပါက 

အခခွာ်းသူမ ွာ်းန ငို့အ်နဝ်းမ ွာနန၍ န ွာနခါင််းစည််းက ို ဝတ်ဆငထ်ွာ်းပါ။ 
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သငသ်ည် က ွာရနတ်င််းစတငန်သွာအခါန ငို့ ်မပပ ်းဆံို်းမ  န စ်ကက မ်စလံို်းန ငို့ ်သငို့တ် င ်က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စ် 

လကခဏွာမ ွာ်း နတ ျို့ရလျှင ်အခမနဆ်ံို်းစစ်နဆ်းသငို့ပ်ါသည်။ က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စက် ို စစ်နဆ်းခခင််းသည် 

အခမွဲို့ခြစ်သည်။ အကယ၍် သငသ်ည် က ွာရနတ်င််းတ ငရ်  နနစဉ် က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စ်လကခဏွာခပလျှင ်

သငန်ရွာဂါကူ်းစက်ခံထွာ်းရပပ ်းခြစ်န ိုငသ်ည်။ စစ်နဆ်းမှု အနခြရသည်အထ  သငသ် ်းခခွာ်းနနရမည်။ 

သငန်နမနကွာင််းခြစ်လျှင ်(သ ို ို့) စစ်နဆ်းမှုရလဒအ်တ က်နစွာငို့န်နစဉ် နဆ်းကိုသမှုခံယူရနလ် ိုအပ်လျှင ်

ဆရွာဝနန် ငို့ဆ်က်သ ယ်ပါ။ 

က ွာရနတ်င််းက ို နနွ်ာနဝ်းန ိုငင်သံ ို ို့နရွာက်ပပ ်း (သ ို ို့) သငက််ူးစက်ခံရသညို့်နနွာက်ဆံို်းအခ  နမ်  ၁၀ရက ်

 ကွာန ိုငသ်ည်။ အကယ၍် သငသ်ည် စစ်နဆ်းမှုတ င ်နရွာဂါမရ  အနခြရလျှင၊် နရွာက်ရ  ပပ ်း (သ ို ို့) 

သငထ် နတ ျို့ မှုရ  ပပ ်း ၇ရက်တ င၊် သငို့ထ် ံနရွာဂါလကခဏွာမနတ ျို့ရလျှင၊် က ွာရနတ်င််းပပ ်းဆံို်းမည်ခြစ်သည်။ 

 

အပမွဲ အပ်ဒ တ်လိုပ်နနပါ။ 

အွာဏွာပ ိုငမ် ွာ်းက နနွာ်နဝတ ငန်နထ ိုငန်သွာလူတ ိုင််းအွာ်း က ိုရ ိုနွာဗ ိုင််းရပ်စ်န ငို့ ်

ပတ်သက်နသွာအနရ်းကက ်းနသွာအခ က်အလက်မ ွာ်းန ငို့အ် ကံခပြုခ က်မ ွာ်းက ို www.fhi.no န ငို့ ်

www.helsenorge.no တ ငြ်တ်ရှုရနန်တွာင််းဆ ိုသည်။ အ ကံခပြုခ က်မ ွာ်းသည် 

မ ကွာခဏနခပွာင််းလွဲလ မို့်မည်။ သတင််းအခ က်အလကမ် ွာ်းက ို ဘွာသွာစကွာ်းမ ွာ်းစ ွာခြငို့ ်ရရ  န ိုငသ်ည်။ 

အဆ ိုပါအ ကံခပြုခ က်မ ွာ်းသည် ပမ ြုျို့နယ်မ ွာ်းအ ကွာ်း က ွဲခပွာ်းလ မို့်မည်။ ထ ို ို့န ကွာငို့ ်သငန်နထ ိုငန်သွာပမ ြုျို့နယ်န ငို့ ်

သက်ဆ ိုငန်သွာအရွာမ ွာ်းက ို အပ်ဒ တ်ခြစ်နနရနအ်နရ်းကက ်းသည်။ သတင််းအခ က်အလက်က ိုနွာ်းလည်ရန ်

သငို့တ် ငအ်ခက်အခွဲမ ွာ်းရ  ပါက ဘွာသွာခပနရ်နတ်စ်စံိုတစန်ယွာက်အွာ်း အကအူည နတွာင််းပါ။ 


