
တ ၢ်ဂ  ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒ း ထကံ  ၢ်ဘ မ  ၢ်ပဒ  ၢ်ခ  ၢ်မံးရ   ၢ် အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလ ခံကတ  ၢ် 

 

Victorian ပ ှၤထဖံ က  ၢ်ဖ လ တ၀ာ် ၢ်ဃ ၢ်ဃ ၢ် ကတ  ၢ်ဘ ၢ်သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ်ဆ းတ ၢ်ဆျါလ  အ၀ဲာ်သ  ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်မ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ တ ၢ်တ 

ဟ  ၢ်လ ှၤ တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲဆ ပ ှၤတဖ ၢ်လ လ  ၢ်ဘ ၢ်၀ဲာ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ အဃ  Victorian ပဒ  ၢ်ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်၀ဲာ်ဒ ၢ် 

ထကံ  ၢ်ဘ မ  ၢ် ခ  ၢ်မံးရ   ၢ်လ  Victoria သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲ အပ ှၤန   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

ခ  ၢ်မံးရ   ၢ်ဒ းန   ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်ဟ  ၢ်မှၤဘ  ၢ်လ  Victorian ပ ှၤတ၀ာ် အအ  ၢ်အျါန   ၢ် 12,500 န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

ဖဲ 2019, ခ  ၢ်မံးရ   ၢ် ရှၤလ ှၤကတ  ၢ်ဘ  ၢ်စ ှၤတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ ဃ  ၢ်ဒ းတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖး လ ကခ ဆ  တ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ် သတ  ၢ်ကလ ၢ် 

တဖ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလ ခံကတ  ၢ်န   ၢ် တ ၢ်မှၤန   ၢ်အ ှၤသ ဖဲ ထကံ  ၢ်ဘ မ  ၢ်ပဒ  ၢ်ခ  ၢ်မံးရ   ၢ်ပ  ၢ်ယဲှၤသန   န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲှၤပ ၢ်လ ှၤ၀ဲာ်ဒ ၢ် တ ၢ်ဆ တလဲ တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲ-ဒ တချါ လ ကဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ် သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ် အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ 

ဒ းတ ၢ်အ  ၢ်မ  ၢ် အ  ၢ်ပ ှၤအက  ှၤအက ဲ လ အခ  းစ ှၤဒ းမှၤဘ ၢ်လ  ၢ်ဖ းမံအ ှၤသ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲတချါလ  

သးအ  ၢ်မှၤစ ှၤတ ၢ်, ခ ဆ စံးဆ တ ၢ် ဒ းည လ ပ ှၤက းဂှၤကမှၤန   ၢ်စ းကျါအ ှၤအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးအ  ၢ် 65 ထ ံၢ်လ  အဒ းန ဲၢ်ပ ှၤလ ကဘ ၢ်ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ် တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲအသ အံှၤ ဒၢ်လဲ ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးတဖ ၢ် မ  ၢ်၀ဲာ်- 

- တ ၢ်မှၤလ ှၤတံ ၢ်လ  ပ ှၤ Victorians ခဲလ  ၢ်တဖ ၢ် ဒ းန   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က စျါယျါဘ ျါ, တ ၢ်က  ၢ်ထ ဒဲ းတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ မဲှၤ စ ှၤ, 

လ အ၀ဲာ်သ  ၢ်အတ ၢ်ဂ  ၢ်စံ ၢ်စ ှၤ မ တမ  ၢ် တ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ် မ  ၢ်အ  ၢ်ဒၢ်လဲ ၢ်ဘ ၢ်ဆ ၢ်ဒ ၢ်လဲ ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

- ဆ တလဲသးလ  တ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲှၤမှၤတ ၢ်နးတ ၢ်ဖ   ၢ်အဒ အတဲ ၢ် ဆ ပ ှၤတ၀ာ် -ဒ းသန  ှၤတ ၢ်ဒ တ ၢ်တဲ ၢ်အဂ  ၢ်ီၤႋ 

- ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ဲမှၤစ ှၤအတ ၢ်တ  ၢ်က ဲှၤတဖ ၢ်လ ဟံ ၢ်ဖ ဃ ဖ ဒ းပ ှၤက  ၢ်ထ တဲ ၢ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်ီၤႋ 

- ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်က  ှၤက ဲလ အသ  လ ကဆ  ၢ်ထ မဲှၤစ ှၤ သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ဒ းတ ၢ်အ  ၢ်မ  ၢ်အ  ၢ်ပ ှၤ 

တ ၢ်မှၤအက  ှၤအက ဲအ  ၢ်ဂ  ၢ်ဆ းက  ှၤအဂ  ၢ်ီၤႋ 

- သ  ၢ်ထ  ၢ်ပ ှၤမှၤတ ၢ်ဖ ဂံ ၢ်ဘျါလ အ  ၢ်အျါမံှၤအျါကလ  ၢ်, အလ အလ  ၢ် ဒ းအ  ၢ်ဒ းတ ၢ်သ တ ၢ်ဘ ၢ်ဒ း တ ၢ်လဲှၤခ ဖ  တဖ ၢ်ီၤႋ 

- ရဲ ၢ်က ဲှၤပ ၢ်လ ှၤတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲှၤလ  ဘ ၢ်တ ၢ်တ ခ  ၢ်ရ  ၢ်မဲအ ှၤလ  ပ ှၤလ လဲှၤခ ဖ  ဘ ၢ်၀ဲာ်လ အတ ၢ်အ  ၢ်မ ီၤႋ 

- ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်က ဲအသ တဖ ၢ် လ တ ၢ်မှၤအသးတဖ ၢ်အဂ  ၢ် ဒၢ်အမ  ၢ် တ ၢ်လ  ၢ်က ဲ ဒ းတ ၢ်မှၤလ  ၢ်တဖ ၢ် လ က 

ဆ  ၢ်ထ မဲှၤစ ှၤဘ ၢ်သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့လ အဂ ှၤအဂ  ၢ်ီၤႋ 

- တ ၢ်စ းကျါစဲးဖ ကဟ ၢ်ပ ညျါ, ဒးံက ံ ၢ်တ  ၢ်(လ)တ ၢ်မှၤစ ှၤ, တ ၢ်ဃ ထ ံၢ်သ  ၢ်ညျါဒ းတ ၢ်လဲလ  ၢ်မှၤသ ထ  ၢ်တ ၢ် 

ဒၢ်သ းကဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်က  ှၤက ဲလ တ ၢ်လဲလ  ၢ်မှၤဘ ၢ်အ ှၤသ အဂ  ၢ်. 

 

တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးတဖ ၢ်အှံၤ ကပ   ၢ်လဲလ  ၢ်က ဲ လ ပဟ  ၢ်လ ှၤ သးဂ  ၢ်၀ာ် တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ဒ းတ ၢ်အ  ၢ်မ  ၢ်အ  ၢ်ပ ှၤ  တ ၢ်က စျါ 

ယျါဘ ျါ, တ ၢ်က  ၢ်ထ  ဲဒ းတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ မဲှၤစ ှၤ လ  Victoria အပ ှၤအဂ  ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

Victorian ပဒ  ၢ် ရဲ ၢ်က ဲှၤမှၤတ ၢ် ဒၢ်သ းကစ းကျါတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖးခဲလ  ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဒ းအ  ၢ်ထ  ၢ်အ ှၤလ  ခ  ၢ်မံးရ   ၢ်ဒ း 

ဟ  ၢ်လ ှၤသးလ ကမှၤတ ၢ်အခဲအှံၤအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

 

https://finalreport.rcvmhs.vic.gov.au/

