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Cover photo:  An older Rohingya man walks up steps toward a latrine in a refugee camp in Bangladesh. 
Camp infrastructure has developed significantly in the 21 months since the Myanmar military’s 
campaign of violence forced more than 740,000 Rohingya to flee to Bangladesh, but basic services 
remain inaccessible to many older people, amid the camps’ hilly terrain, 18 February 2019.  
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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕သည္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူူေပါင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးသူေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ 
ကမာၻတဝန္းလုံး လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ရရိွခံစားနိင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလႈံ႕ေဆာ္ေနသည့္ 
အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ လူသားတုိင္း ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေၾကညာစာတမ္းပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကုိ ရရိွခံစားႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။  
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အစုိးရ၊ ႏ္ုိင္ငံေရးအယူဝါဒ၊ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဘာသာေရး 
တုိ႔မွ ကင္းလြတ္ေသာအဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အဓိကရန္ပံုေငြအျဖစ္ အဖြဲ႔ဝင္ေၾကးႏွင့္ 
လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ 
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အတုိေကာက္ ေဝါဟာရမ်ား 
 

ေဝါဟာရ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္  

AA  
ေအေအ 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ 
စစ္တပ္။ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေကအိုင္အိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသတြင္ 
ဌာနခ်ဳပ္ထားရိွ ေလ့က်င့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားက တပ္ဖြဲ႔အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစုိက္ခဲ့သည္။ 

CESCR 
စီအီးအက္စ္စီအာ 

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မီတီ၊ ကုလသမဂၢ၏ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရး၊ 
လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းရိွမရိွေစာင့္ၾကည့္သည္။ 

CRPD  
စီအာပီဒ ီ

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 

ICESCR 
အုိင္စီအီးအက္စ္စီအာ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 

IED  
အုိင္အီးဒ ီ

ေျမျမဳပ္မုိင္း၊ ဗံုးတုိ႔ႏွင့္ သ႑ာန္တူေသာ လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း၊  

IDP  
အုိင္ဒပီီ 

ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရွာင္ေျပးေနရသူမ်ား 

IOM 
အုိင္အုိအမ္ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအဖြဲ႕ 

KIO/A 
ေကအုိင္အုိ-ေအ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္၊ တရုတ္ျပည္ႏွင့္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေဒသအနည္းငယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ စစ္တပ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း လႈပ္ရွားသည္။ 

NGCA 
အန္ဂ်စီီေအ 

အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းလြတ္ေသာေဒသမ်ား၊ တရုတ္ျပည္ႏွင့္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေဒသအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား 
ထိန္ခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေနရာမ်ား။ 
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ေဝါဟာရ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္  

Northern Myanmar 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း 

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားကုိ 
ရည္ညႊန္းသည္။ 

SGBV  
အက္စ္ဂ်ဘီီဗီ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားမခြဲျခားၿပီးအၾကမ္းဖက္ျခင္း 

Tatmadaw 
တပ္မေတာ္ 

တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္၏ တရားဝင္အမည္။ 

TNLA 
တီအင္အယ္ေအ 
 

ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ၎၏ စစ္တပ္ တအာင္းအမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔၊  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္အေျခစုိက္သည္။ 

UNHCR 
ယူအန္အိပ္ခ်္စီအာ 

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ေအဂ်င္စီ 

Village Tract  
ေက်းရြာအုပ္စု 

ေက်းရြာအုပ္စု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စုဖြဲ႔မႈတစ္ခု 

WASH 
 

လူမႈေထာက္ကူေရးအစီအစဥ္တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ ေရသန္႔၊ အိမ္သာႏွင့္ 
တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအစီအစဥ္မ်ား။ 
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အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 “ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး ေျပးပဲ ေျပးေနခ့ဲရတယ္၊ ကေလးဘဝကတည္းကစတာ။ 
မိခင္ျဖစ္္ေတာ့လည္း ကုိယ့္ကေလးကုိ ေက်ာပုိးၿပီးေျပးရျပန္တယ္။ ခက္ခဲလွတ့ဲ 
ဘဝပါပဲ။” 
စစ္ပြဲနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိွပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါအခါ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အသက္ ၇၁ ႏွစ္အရြယ္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးၾကီး၊ သူဟာ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက 
စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ေနေနခဲ့ရသည္မွာ ခုႏွစ္ေက်ာ္ရိွခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

 

“ဒီမွာ အႏၱရာယ္ကင္းတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာလည္း 
စိတ္ေသာက ဒုကၡေရာက္ရတာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ တခါတေလလည္း 
ငရဲခန္းေလးတစ္ခုထဲ ေရာက္ေနရသလုိပဲ။ ဒီအတုိင္း ဆက္သြားလုိ႔ေတာ့ 
မရပါဘူး။” 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ကုိဘီယာအာမက္၊ သူ႔ကုိ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၉ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ 
ဒုကၡသည္စခန္း အမွတ္ ၁၅ တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

 
စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ 
ပဋိပကၡအတြင္းမွ မျမင္ဟန္ျပဳ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း ခံၾကရတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မေလးစား၊ 
သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မေပးအပ္ပ ဲထားတတ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားထဲမွ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာ ဘဝတေလ်ာက္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရကာ 
စစ္တပ္၏ဖိႏိွပ္ရက္စက္မႈ ဒဏ္ကုိလည္း ခံၾကရသည္။ ယခုလုိ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္လည္း 
စစ္တပ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ သူတုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာခဲ့ရာ အိမ္မ်ားရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး 
အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွခဲ့ရသည္။ ယင္းစခန္းမ်ားတြင္ အခက္အခ ဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ 
ႀကဳံေတြ႔ေနရၿပီး သူတုိ႔၏ ဒုကၡမ်ားမွာလည္း လစ္လ်ဴရႈျခင္း ခံေနၾကရပါသည္။ 

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ မၾကာေသးခင္ကစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ စစ္တပ္က 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရိွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအေပၚ 
စစ္ဒဏ္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရမႈဒဏ္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
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စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအေပၚ အထူးထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔ခံစားရေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈမ်ားအပုိင္းတုိ႔ကုိပါ ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ 
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေနရသူမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံဘက္ထြက္ေျပးခဲ့ရသူ မ်ား အားလံုးေပါင္း 
တစ္သန္းေက်ာ္ထဲတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာလည္း ေသာင္းခ်ီၿပီး ပါဝင္ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
လံုေလာက္သည့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လုိ မေပးႏုိင္ျဖစ္ေနသည္ကုိ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ဧၿပီလအတြင္း 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား အဓိက ဦးတည္ေလ့လာေသာ ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္း 
သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းမွ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သည္ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး စုစုေပါင္း ၁၄၆ ေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အသက္ႀကီးသူမ်ားေသဆံုးခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသူ အနည္းဆံုး ၂၀ ေက်ာ္ကုိ 
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္၊ လီဆူ၊ ရခုိင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရွမ္းနွင့္ တအာင္း လူနည္းစုမ်ားထဲမွ 
လူမ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမးျမန္းခ်ိန္တြင္အမ်ားစုမွာ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံမွ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရိွေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ 
လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ သုေတသနျပဳေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွ 
ထြက္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေပးပုိ႔၍ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားေအဂ်င္စီႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (IOM) ရံုးတုိ႔မွ စာျဖင့္ တံု႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကုိပါ 
အေျချပဳ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒတြင္ “သက္ႀကီးရြယ္အို” ဆုိသည္ကုိ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားခ်က္မရိွပါ။ အသက္ 
၆၀ ႏွင့္ အထက္ရိွသူမ်ားဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးရံုးက 
ႏႈိးေဆာ္ထားသကဲ့သုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကလည္း သေဘာတူထားသည္မွာ အသက္အရြယ္ 
အနိမ့္ဆံုး မည္မွ်ရိွရမည္ ဆုိၿပီး စိတ္ကူးရသလုိ ျဖတ္လုိက္မည့္အစား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ၾကည့္၍ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခအေနတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 
အခ်ိဳ႕ေသာ အသက္ ၅၀ေက်ာ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိလည္း ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ “သက္ႀကီးရြယ္အို” အျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။  

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရိွ အျခားလူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆုိသည္မွာလည္း တစ္မ်ိဳးတည္း 
တစ္ပံုစံတည္းသတ္မွတ္၍ ရႏုိင္ေသာ အုပ္စုတစ္စု မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ပြဲမ်ားအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ၊ 
မၾကာေသးခင္က စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္နယ္ျခားေဒသမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္ရွာေဖြ လုပ္ကုိင္ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လယ္ယာလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ 
အနီးအနားရိွေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးရွာေဖြ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေစ်းတြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ အိမ္တြင္ရိွေသာ 
ကေလးမ်ားအတြက္ပါ ဝမ္းစာရွာေဖြေထာက္ပ့ံၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕လူႀကီးမ်ားမွာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္း ျဖစ္ၿပီး 
ကုိယ္တုိင္သြားလာရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပ ဲအကူအညီလုိသျဖင့္ ေနအိမ္မွ မခြာႏုိင္္ၾကပါ။ လူႀကီးမ်ား 
အၾကားတြင္လည္း ယင္းကဲ့သုိ႔ အေတြ႔အႀကဳံၾကြယ္ဝသူမ်ားႏွင့္ အကူအညိီလုိသူမ်ားဟူ၍ ရိွၾကသည္။ အစုိးရမ်ားႏွင့္ လူမႈ 
ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီး ျဖည့္ဆည့္ေပးရန္ အတူတူ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ၾကရန္လုိပါသည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် လုိအပ္လာေသာ 
သြားလာလႈပ္ရွားရန္ခက္ခဲမႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အာဟာရလုိအပ္မႈႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကုိပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ့လာသိရိွေအာင္လုပ္ၿပီး 
အကူအညီမ်ား ေပးသင့္ပါသည္။ 
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ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား 
 

ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ရာတြင္ သူတုိ႕က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိလည္း ဖယ္ခ်န္မထားပါ။ ထြက္ေျပးေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက 
ပစ္သတ္ျခင္း၊ အေျမာက္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကုိ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္သျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအနီး 
က်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး ေသေၾက ဒဏ္ရာရေစျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးရျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိလည္း ဖမ္းဆီးျပီး 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ 
ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားမွာ လံုၿခဳံေရးတပ္မ်ား၏ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရဖူးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားႀကီးမ်ားမွာလည္း 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ခံစားခဲ့ရဖူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ေသာ 
ႏိွပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈမ်ားကုိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 
လက္နက္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အရြယ္ေရာက္ေနသည့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ ခံစားရႏုိင္ေခ်နည္းပါးသည္ဟု 
ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ခြဲျခားမႈ မရိွတတ္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

တစ္ဘက္တြင္လည္း စစ္ပြဲျဖစ္ရာေဒသမ်ားရိွ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ပုိ၍ 
ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါသည္။ စစ္တပ္အနီးအနားသုိ႔ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းၾကားၿပီး အျခားရြာသားမ်ား 
ထြက္ေျပးၾကခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ေနအိမ္ သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကုိယ္တုိင္မေျပးမလႊား 
ႏုိင္၍လည္းေကာင္း ရြာထဲတြင္ က်န္ရစ္ၾကတတ္ပါသည္။ ရြာထဲတြင္က်န္ရစ္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ 
စစ္သားမ်ားက ေတြ႔သြားသည့္အခါ သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ ၂၀၁၉ မတ္လက ရြာအနီးတြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအ ရခုိင္တပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္ အျခားရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးသြားအၿပီးတြင္ 
အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သျဖင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္ကုိ မၾကားမိ၍ ရြာထဲက်န္ရစ္ေသာ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ရခုိင္အဖုိးအို 
တစ္ဦးက ရြာထဲဝင္လာေသာ စစ္သားမ်ား သူ႔အား တုိင္တြင္ 
နာရီအေတာ္ၾကာၾကာႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ထားၿပီး ေအေအအေၾကာင္း ေမးျမန္းကာ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လက ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာတစ္ရြာအား တုိက္ခုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္ ၅၀ အရြယ္ 
မာရီယမ္ခါတြန္သည္ မသန္စြမ္းသျဖင့္ မသြားမလာႏုိင္ေသာ သူ႔မိဘႏွစ္ဦးကုိ အိမ္တြင္ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ 
ေျပးရင္း ရြာဘက္ကုိ လွည့္ၾကည့္ခဲ့ရာ ရြာ မီးေလာင္ေနသည္ကုိေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သူ႔ မိဘႏွစ္ေယာက္စလံုး ယင္းအခ်ိန္က 
အိမ္ထဲတြင္ ရိွေနသည္ကုိ သူသိခဲ့ပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေတာင္ထူေသာ ေဒသမ်ားကုိ ျဖတ္သန္း ေျပးလႊားရသည္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ 
ဒဏ္ရာရ၊ ဖ်ားနာ၊ ေသဆံုးၾကရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရိွပါသည္။ စစ္တပ္က လမ္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္ျခင္း၊ စစ္ေဆးေရး 
ဂိတ္မ်ားခ်ထားလုိက္ျခင္းကလည္း အေျခအေနကုိ ပုိဆုိးေစပါသည္။ အမ်ားသူငါထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ က်န္ေနရစ္ခဲ့ရျခင္း၊ 
ထြက္ေျပးရာလုိက္ပါရပါကလည္း လမ္းခရီးတြင္ အႏၱရာယ္ရိွႏုိင္ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ (ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္) 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ခံစားရမႈက အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ မ်ားစြာသာလြန္ႀကီးမားတတ္ပါသည္။ 
နယ္စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (MSF) က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ 
စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္တပ္က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတုိက္ခုိက္မႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔မွ တစ္လအတြင္း ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုးမွာ အသက္ ၅၀ ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 
အမ်ားစုမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု မွန္းဆႏုိင္ခဲ့သည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ဆုိးဆုိးဝါးဝါးထိခုိက္ခံစားရသလုိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္လည္း 
ထပ္ဆင့္ပုိ၍ ခံစားၾကရသည္။ မိမိတုိ႔၏ ရပ္ရြာ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ စိတ္ထိခုိက္ခံစားမႈမွာ 
ၾကီးမားျပင္းထန္တတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ၎တုိ႔ ငယ္စဥ္ကပင္ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ဘဝတေလ်ာက္လံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ခြင့္မရခဲ့ၾကသလုိ 
မိသားစုကုိ မေထာက္ပ့ံႏုိင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းမထားႏုိင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အျပစ္ရိွသလုိ 
စိတ္ေသာကေဝဒနာမ်ား ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ “သိပ္ကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဘဝကုိ ျပန္စေနရတယ္” ဟု 
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အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။ “ဘဝကုိ 
ျပန္ထူေထာင္ႏုိင္ရံုရိွေသး ေျပးရျပန္ၿပီ။ ေတြးမိလုိက္ရင္ အရမ္းငုိခ်င္ပါတယ္။” 

အခ်ိဳ႕ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း 
ခံခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အသက္ႀကီးသူမ်ား ႀကဳံေတြ႔ခံစားခဲ့ရေသာ 
စိတ္ဒုကၡေဝဒနာမ်ားကုိ ဦးတည္ၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ိဳးကုိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးအပ္မႈမ်ိဳး မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ တာဝန္ခံခုိင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အေတာ္မ်ားမ်ား 
စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးေအာင္ေမာင္းထုတ္မႈကုိ 
ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခံုရံုး (ICC) ၏ အမႈစစ္အရာရိွရံုးက ကနဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ လြတ္လပ္သည့္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ယႏၱရား (IIMM) ကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတလႊား 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ စြဲခ်က္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရယူသိမ္းဆည္းရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကုိလည္း ေမးျမန္းထြက္ခ်က္ယူသင့္ပါသည္။ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္ကပင္ ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခံရသည့္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရိွၾကၿပီး 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရာတြင္လည္း ၎တုိ႔၏ အျမင္ သေဘာထားမ်ား ရိွၾကမည္ျဖစ္သည္။  

 
အဓမၼေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ေထာက္ပ့ံကူညီမႈ 
 

ၿပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္းျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား 
ပမာဏႀကီးမားလြန္းသည့္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ 
ႀကီးမားသည့္ ဝန္ပိေစၿပီး အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကကန္႔သတ္မႈမ်ား 
ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ားပုိေတြ႕ေစပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံဘက္မွ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ေကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားအတြက္ပါ တုံ႕ျပန္လုပ္ေဆာင္လာသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈမ်ားမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာကူညီသည့္အဖြဲ႔မ်ားက 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္းမွ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးၿပီး တုိးတက္ေအာင္ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးခဲ့သည္။ 
စိန္ေခၚခ်က္မ်ားရိွေနသည့္ၾကားမွ အသက္မ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ႏုိင္သည့္ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ လူအမ်ားစု၏ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  

သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔ၾကားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားမႈမရိွပ ဲ
၎တုိ႔ ကြက္ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ ျပႆနာမွာ လူမ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရာမွ စတင္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာကူညီသည့္အဖြဲ႔မ်ားသည္ လူမ်ားကုိ 
စာရင္းေကာက္ယူ ျပဳစုရာတြင္ အသက္၊ က်ား-မ၊ သန္စြမ္းမွႈစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား စုစည္းခဲ့ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ အသက္အရြယ္အလုိက္ ပုိင္းျခား ခြဲျခားျခင္းမရိွမႈႏွင့္ 
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိပါ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း မရိွခဲ့မႈတုိ႔က 
အသက္အရြယ္အလုိက္ ႀကဳံေတြ႔ရတတ္ေသာ အႏၱရာယ္၊ အေတြ႔အႀကဳံတုိ႔ကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးေစခဲ့ပါသည္။ 
အသက္အျပင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကုိပါ ခြဲျခားၿပီးစုစည္းျခင္းကုိ လံုေလာက္စြာ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ 
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ က်ား၊ မ မတူေသာ ဆက္စပ္မႈ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ 
အဆက္အစပ္မ်ားကုိလည္း နားလည္ရန္ ခက္ခဲေစခဲ့သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးကလည္း 
အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရိွ ဆင္းရဲေသာ၊ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အလယ္အလတ္ သာရိွေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ မသန္စြမ္းမႈကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါသည္။  

လူမ်ားကုိ တိတိက်က် ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ၏ 
ထိေရာက္မႈကုိလည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ ကုိယ္တုိင္လႈပ္ရွားသြားလာရန္ 
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အခက္အခဲရိွေသာ၊ ေနအိမ္မ်ားမွ မခြာႏုိင္ေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ သတိမျပဳမိပ ဲ
ရိွသြားတတ္သည္။ အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုအားလံုးသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အတူေနၾကသည္၊ 
မိသားစုမ်ားက ေထာက္ပ့ံေပးထားသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ စြဲကုိင္ထားတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ မိသားစုရိွၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးတည္းေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို အေတာ္မ်ားမ်ားကုိလည္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သူတုိ႔၏ အထီးက်န္မႈ အထူးသျဖင့္ 
မသန္စြမ္းျဖစ္လွ်င္၊ အျပင္ထြက္ သြားလာျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ပုိ၍ဒုကၡေရာက္ အႏၱရာယ္ရိွေနတတ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး စစ္တပ္က သတ္ပစ္၍ ေသဆံုးသြားရေသာ၎တုိ႔ 
သားသမီးမ်ား၏ ကေလးမ်ား၊ တနည္း ၎တုိ႔၏ ေျမးမ်ားအတြက္ 
အဓိက ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိလွ်င္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား၊ ၎တုိ႔ေရာက္ရိွေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ခံစားခဲ့ရေသာ ေဘးဒုကၡမ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။  

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား 
 

ျမန္မာလံုၿခဳံေရးတပ္မ်ား၏ ဆက္တုိက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွလာေသာ လူေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အထဲတြင္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားလည္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ပါဝင္ပါသည္။ ေနအိမ္၊ အစားအေသာက္၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စေသာ အေျခခံအက်ဆံုး လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအပုိင္းမ်ားကုိ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ေပးအပ္မႈမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိေလးစားမႈမရိွျခင္း၊ 
ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရိွပ ဲထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းစသည့္ လူမႈကူညီေရး ဥပေဒသမ်ားႏွင့္လည္း 
ကုိက္ညီမႈမရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

ဒုကၡသည္စခန္းထဲတြင္ ေနေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အမ်ားဆံုး ေျပာျပၾကေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ 
အိမ္သာျပႆနာျဖစ္သည္။ စခန္းတည္ရိွေသာ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္သာမ်ား 
အလွမ္းေဝးမႈႏွင့္ ေရာက္ေအာင္သြားရန္ အခက္အခဲရိွမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အသက္ႀကီးသူ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ 
အတန္ငယ္သြားႏုိင္လာႏုိင္ရိွသူမ်ားပင္ မိမိတုိ႔၏ တဲမ်ားအတြင္းတြင္ အိုးမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ 
လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂရုစုိက္ေပးျခင္း 
မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ေနရာကုိ ေျမျပင္ညီအပုိင္းတြင္ထားေပးျခင္းျဖင့္ အိမ္သာႏွင့္ 
အျခား စခန္းတြင္းေပးအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ပုိမုိလြယ္ကူစြာရယူႏုိင္ျခင္း၊ 
အိမ္သာမ်ားေဆာက္မည့္ေနရာကုိ သြားလာရခက္သူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းမ်ား 
လုပ္ေပးသင့္သည္။ စခန္းအတြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမလံုေလာက္မႈကလည္း ညဘက္တြင္ အိမ္သာသြားရျခင္းက 
ပုိ၍ခက္ခဲေစပါသည္။  

အသက္ ၉၀ အရြယ္ ေမာ္လဝီဟာရြန္က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံထဲမွ ဒုကၡသည္ စခန္းအမွတ္ ၁၅ ရိွ ၎၏ တဲထဲတြင္ 
ထုိင္လ်က္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာျပသည္။ “ အိမ္သာသြားလည္း ဒီမွာပဲ၊ စားတာ အိပ္တာလည္းဒီမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 
ဆိတ္တစ္ေကာင္၊ ႏြားတစ္ေကာင္လုိ ျဖစ္လာတယ္။ ဘာေျပာႏုိင္မလဲ၊ ႏြားကလည္း 
သူတုိ႔စားတဲ့ေနရာမွာပ ဲေခ်းယုိတယ္၊ ေသးေပါက္တယ္။ (မစင္စြန္႔တယ္၊ အေပါ့စြန္႔တယ္)။ ကၽြန္ေတာ္အခု 
အိမ္သာထဲမွာပ ဲအိပ္ေနရတာမ်ိဳးပါ။” 
စခန္းတြင္းမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
မေလးစားရာေရာက္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ စခန္းတြင္း ေဆးေပးခန္းကုိ အဓိက အေျချပဳထားၿပီး 
ကုသမႈခံယူလုိသူက ေဆးခန္းကုိ လာေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ေတြ႔ၿပီး ကုသမႈခံယူရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ 
လွည့္လည္ကုသေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ိဳး အနည္းအပါးရိွၿပီး ယင္းေဆးခန္းမ်ိဳးေနာက္ထပ္ တုိးခ ဲ်႕ရန္ 
အစီအစဥ္ရိွေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ စခန္းတစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ လွည့္လည္သြားလာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
တဲတစ္ခုစီကုိ သြားေရာက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
လႈပ္ရွားသြားလာရန္အခက္အခဲရိွသည့္ တဲတြင္းတြင္ပင္ေနေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးလုိလုိမွာ 
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၎တုိ႔ေနအိမ္တဲဆီသုိ႔ ေဆးဘက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ ကုသေပးျခင္းမ်ိဳး 
မရိွသေလာက္ျဖစ္ခဲ့သလုိ ေဆးခန္းသုိ႔သြားႏုိင္ေအာင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက လာေရာက္ 
ကူညီေခၚေဆာင္သြားျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စခန္းတြင္းရိွေဆးခန္းမွာ ေဝးလံသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
သြားလာရခက္ခဲသည့္ေနရာတြင္ ရိွ၍လည္းေကာင္း မသြားႏုိင္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး မရိွပါ။ 

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေဆးေပးခန္းကုိ သြားေရာက္ႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ပင္ စခန္းတြင္းရိွ အသက္ႀကီးသူမ်ား 
အမ်ားဆံုးခံစားေနရသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းေဝဒနာ၊ နာက်င္ကုိက္ခဲသည့္ေဝဒနာ၊ ေသြးတုိးေရာဂါ 
စသည့္နာတာရွည္ေရာဂါမ်ိဳးအတြက္ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားက လုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား မေပးႏုိင္ၾကပါ။ 
ေဆးခန္းသြားေရာက္ရန္ အဆင္မေျပသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေဆးခန္းမ်ားထံမွလည္း 
လုိအပ္သည့္ ျပဳစုကုသမႈ မရႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ လူႀကီးမ်ားထဲမွ အမ်ားစုက ၎တုိ႔တြင္ နာတာရွည္ေရာဂါ 
ရိွေနသည့္တုိင္ ေဆးခန္းသုိ႔ ပံုမွန္မသြားေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ဆုိလ်င္ လံုးဝမသြားေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ယင္းသုိ႔မသြားပ ဲ
လုိအပ္သည့္ ေဆးကုိ ေစ်းမွ ဝယ္သံုးေနၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ေဆးဝါးမ်ားေထာက္ပ့ံမႈမွာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈအရ အခမဲ့ ေပးအပ္ရမည့္ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္  သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ားစုမွာ 
ယင္းသုိ႔ေဆးဝါးမ်ားကုိ ဝယ္မသံုးႏုိင္ၾကေပ၊ ဝယ္ႏုိင္သည္ဆုိေစဦး၊ ပံုမွန္ မသံုးႏုိင္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕မွာ ၎တုိ႔ 
ခြဲတမ္းရရိွေသာ အစားအစာႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ရသျဖင့္ တစ္ဘက္တြင္ က်န္းမာေရးကုိ 
ထိခုိက္လာႏုိင္ေစျပန္ပါသည္။  

ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ားစုမွာ ဆန္၊ ပဲႏွင့္ဆီကုိ ရိကၡာအျဖစ္စားသံုးၾကပါသည္။ 
အာဟာရျပည့္မီမႈမရိွသည့္အခါ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထုိင္ေကာင္းေရးတုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္စရာ ရိွလာႏုိင္ပါသည္။ 
စားနပ္ရိကၡာ ေဝျခမ္းေရးဌာနမ်ား၊ ေရရရိွသည့္ေနရာမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္ပစၥည္းမ်ားမွာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရိွေနၿပီး အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း လံုေလာက္စြာ မရိွေသးပါ။ ေရႏွင့္ 
ဟင္းခ်က္စရာ ရွာေဖြေရးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ၾကၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အို 
အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားလည္း ဤတာဝန္ကုိ ယူၾကရသည္။ လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္သည္ တခါတရံ 
ရိကၡာေဝျခမ္းေရးတြင္အေျပာင္းအလဲရိွျခင္း၊ ရိကၡာရသူမ်ား စာရင္းတြင္ အခ်ိဳ႕၏ အမည္မ်ား မပါရိွျခင္း 
စသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည္ကုိ ဒုကၡသည္မ်ားအား လံုေလာက္ေသာ အသိေပးမႈမရိွျခင္း၊ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈွ မရိွျခင္းအတြက္ အေျခအေနကုိ ပုိ၍ ဆုိးသြားေစတတ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ 
ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။  

လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မွာ လူအမ်ားကုိ ပုိ၍ပါဝင္လာေစသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ UNHCR ႏွင့္ IOM 
ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအပါအဝင္ လူအမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈပုိမုိေပးႏုိင္မည့္၊ ပုိမုိတုိးတက္ ရေစႏုိင္မည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္အစီအစဥ္မ်ား ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးခဲ့သင့္ပါသည္။ ေနာင္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးေပၚအကူအညီေပးေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ဤကိစၥကုိ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစုိးရႏွင့္ 
လူမႈကူညီေရးအသုိင္းအဝုိင္း သည္လည္း ယခုလုပ္ေပးေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရန္အစီအစဥ္မ်ားထက္ 
ပုိ၍ ေနာက္ထပ္ လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေနပါေသးသည္။ ေနအိမ္ႏွင့္ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စခန္းတြင္း 
လူသြားလမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မသြားႏုိင္မလာႏုိင္ရိွသည့္ 
လူႀကီးမ်ား အလြယ္တကူ လႈပ္ရွား သြားလာႏုိင္ေရးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
လက္ရိွေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေပးရန္မလြယ္ကူလ်ွင္ စခန္းတြင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူရန္ 
ပုိမုိအဆင္ေျပေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ရန္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ၎တုိ႔၏ 
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သင့္ပါသည္။  

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမွာလည္း ယခုထက္ပုိၿပီး လုိအပ္သူမ်ားဆီေရာက္သင့္သည္။ 
သြားလာလႈပ္ရွားရန္မလြယ္ကူသူမ်ား၊ ေနအိမ္မွ မခြာႏုိင္သူမ်ားအတြက္ 
အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေဆးကုသေပးမႈမ်ားလုပ္ေပးရန္၊ ယင္းသုိ႔ မလုပ္ေပးႏုိင္ပါက 
စခန္းတြင္းေဆးခန္းမ်ားဆီ ေခၚလာႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သြားေရာက္ရန္အတြက္ 
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သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္စီးရန္ ေဘာက္ခ်ာမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ စခန္းတြင္းမွ 
ေဆးခန္းမ်ားသည္လည္း ေသြးတုိး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ရင္ၾကပ္ပန္းနာ စေသာ နာတာရွည္ေဝဒနာမ်ားကို 
ကုသေပးႏုိင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ဆည္းထားသင့္သည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ 
အႏၱရာယ္မ်ားကုိ သတိျပဳ၍ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔အားလည္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။  

ထို႔အျပင္ လူထုဆက္သြယ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားကုိလည္း ယခုထက္ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ 
အထူးသျဖင့္ မသြားႏုိင္မလာႏုိင္သူမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရ ေနထုိင္ရသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔အတြက္ ေဝမွ်ေပးေသာ 
ရိကၡာရယူရျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရယူရျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မ်ား အေျပာင္းအလဲရိွျခင္းတုိ႔ကုိ 
အသိေပးျခင္းႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားကုိ ပုိမုိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ ပုိမုိပါဝင္ေစၿပီး ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ 
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လုပ္အားေပးႏုိင္ရန္လည္း ဖန္တီးေပးသင့္သည္။  

အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွလည္း လက္ရိွေပးေနေသာ အကူအညီမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္းအျပင္ မိမိတုိ႔ေပးေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ား၊ အကူအညီမ်ားအတြက္ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရိွေရး၊ ခြဲျခားမႈမရိွေရးျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ တိတိက်က် 
ထည့္သြင္းၿပီး အေထာက္အပ့ံရယူၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားက ယင္းျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား 
လုိက္နာမႈ ရိွမရိွ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) က 
ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း အီး-ေဘာက္ခ်ာေပးေသာ စနစ္သစ္၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ 
အပုိေဆာင္းေငြ ေပးရန္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ိဳးကုိလည္း အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားက 
အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား 

 
ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားထဲမွ လူေပါင္း ၁၀၅၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ထြက္ေျပးသူမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စခန္းမ်ားတြင္ ေနေနၾကပါသည္။ ယင္းစခန္းအေတာ္မ်ားမ်ား 
တည္ရိွသည္မွာ ဆယ္ႏွစ္နီးပါးရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ တ္ုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္သည့္ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍လည္း 
တခါတရံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားမွာ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱသြားေရာက္ ေနထုိင္ၾကပါသည္။ 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအရခုိင္တပ္တုိ႔၏ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္မွ စၿပီး 
အနည္းဆံုး လူေပါင္း ၃၀၀၀၀ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရပါသည္။  

ယာယီထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔အတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔ မရႏုိင္ပ ဲျပတ္ေတာက္ၾကရသည္၊ သူတုိ႔၏ ပံုမွန္ 
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ၾကရသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရသည့္အတြက္ ၎တုိ႔၏ အစားအေသာက္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ထိခုိက္ၾကရသည္။ ၂၀၁၉ မတ္လက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရြာတစ္ရြာမွ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ လီဆူ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ျပာပါေမက 
သူခံစားေနရေသာ ေသြးတုိးေရာဂါအတြက္ ေဆး ေန႔စဥ္ ေသာက္ရန္လုိေၾကာင္းေျပာသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်ိန္တြင္ သူ႔တြင္ ေဆးႏွစ္ရက္စာသာ က်န္ေတာ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေဆး 
မည္သည့္ေနရာက ရမည္ဆုိသည္ကုိ သိရိွထားျခင္းမရိွပါ။ ထြက္ေျပးလာရသျဖင့္လည္း သူ႔အတြက္ ဝင္ေငြရွာသည့္ 
အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အျခားလူမ်ား၏ ယာထဲတြင္ သူရင္းငွားလုပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းမ်ား ဆြတ္ခူး ေရာင္းခ်ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ 
မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။  
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ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ကာလတာရွည္ေနထုိင္ေနၾကရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္လည္း 
အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြရာတြင္ ခြဲျခားမႈမ်ား ခံၾကရသည္။ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ဇာထန္ေခါင္းညြယ္ဆုိသူ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးႀကီးက “ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္၊ ကၽြန္မကုိ ခုိင္းပါဆုိၿပီး အလုပ္ရွင္ေတြကုိ သြားေျပာခဲ့တယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ အသက္ႀကီးၿပီတဲ့၊ သူတုိ႔ လယ္ေတြဆီကုိ ေလွ်ာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးဆုိၿပီး ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ 
အသက္ႀကီးတဲ့လူေတြကုိ ဘယ္သူကမွ အလုပ္မေပးဘူး” ဟု ျပန္ေျပာျပပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားအထူးသျဖင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အေထာက္အပ့ံ ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ ခြဲျခားျခင္း၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ 
လံုေလာက္စြာ ထည့္သြင္း မစဥ္းစားျခင္းမ်ား ျပဳတတ္ၾကသည္။ စခန္းတြင္း ဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္လည္း 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လံုေလာက္ေသာ ကုိယ္စားျပဳမႈမရၾကသျဖင့္ 
အဆံုးအျဖတ္ျပဳရေသာကိစၥမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးၾကရပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူေတြကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေနေသာ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူ အပါအဝင္ ၎တုိ႔ေပးအပ္ေနေသာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
အားလံုးပါဝင္ေစၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေပၚခြဲျခားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ 
သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား 
လုိအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအဝင္ အကူအညီမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေပးအပ္ႏုိင္ေအာင္ 
လူသားခ်င္းစာနာကူညီေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

 
မၾကာခင္ႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ အစုိးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ကမၻာတဝန္းမွ လူသားခ်င္းစာနာကယ္ဆယ္သည့္ 
အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အပါအဝင္၊ ေထာက္ပ့ံမႈ လံုေလာက္ေအာင္ မရၾကေသာ 
အုပ္စုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ သံႏၷိ႒ာန္ခ် လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ 
စဖီးယားစံညႊန္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူသားခ်င္းဆုိင္ရာေထာက္ပံကူညီမႈတြင္ 
ထည့္သြင္းေရးစံညႊန္းမ်ား  စေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းလာၾကသည္။ ယင္းစံညႊန္းမ်ားအရ  
အားလံုးပါဝင္ေရး၊ ခြဲျခားမႈ မရိွေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္ေရး စေသာ 
လူသားခ်င္းစာနာကူညီေပးေရးမူဝါဒမ်ားကုိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားေရးအပုိင္းတြင္လည္း 
အသံုးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ ပုိမုိနားလည္မႈရိွလာျခင္းႏွင့္ သတိထားမိေလာက္စရာ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ကတိျပဳခ်က္မ်ားရိွလာျခင္းတုိ႕ေတြ႔ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားမွာ တုိးတက္မႈရိွလာရန္ အမ်ားႀကီး 
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိေသးသည္ကုိ ျပသေနပါသည္။   
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နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာနုိင္ငံတဝန္းလူနည္းစု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးးစုမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားသည္လည္း 
စစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။  စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း စစ္သားမ်ားသည္ ထြက္ေျပးေသာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ပစ္ခတ္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားကုိ စိတ္ထင္ရာ မခြဲမျခားပ ဲပစ္ခတ္သျဖင့္ က်ည္မ်ား 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အိမ္မ်ားအနီးတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္သည္။ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲသျဖင့္ 
လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိ႔၏ အိမ္၊ ေျမယာမ်ားကုိ မထားခဲ့ႏုိင္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အမ်ားစုႀကီးက 
ရြာမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ကုိ စစ္သားမ်ားက ေတြ႔ရိွေသာအခါ ဖမ္းဆီးျခင္၊ 
ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ ေနအိမ္ထဲတြင္ပင္ မီးရႈိ႕သတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ထြက္ေျပးရေသာအခါတြင္လည္း 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးျခင္းမ်ား ပုိႀကဳံေတြ႔ရတတ္သည္။ စစ္တပ္က 
ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားတတ္ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 
အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔မႈကုိ ကန္႔သတ္တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အေျခအေနကုိ ပုိဆုိးေစပါသည္။  

ကခ်င္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ဖိႏိွပ္ခံရျခင္း၊ 
အိုးအိမ္စြန္႔စြာထြက္ေျပးရျခင္းမ်ားမွာ ထူးဆန္းေသာ၊ မၾကာခင္ကမွ ႀကဳံေတြ႔ရေသာ အေတြ႔အႀကဳံမ်ိဳး မဟုတ္ပ ဲသူတုိ႔ 
ဘဝတေလွ်ာက္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ 
ပုိင္ဆုိင္သည့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိ ယူငင္သြားျခင္းမ်ား ႀကဳံၾကရသည္။ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔အား 
ပစၥည္းမ်ားထမ္းပုိးေစျခင္း၊ အျခား အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  ၎တုိ႔၏ 
လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ အျခား သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ 
စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔အား ေတာတြင္းသုိ႔ အခ်ိန္တုိ ေျပးဝင္ခုိလႈံေစျခင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ 
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေစျခင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက ၎တုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တခါတရံ ၎တုိ႔ ေရွ႕တြင္ပင္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မိမိတုိ႔၏ 
ဘဝကုိ ေကာင္းစြာ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပ ဲသားသမီးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္လည္း မျပဳစု မပ်ိဳးေထာင္ႏုိင္သည့္အတြက္ 
စိတ္ဆင္းရ ဲေသာကေရာက္ၾကရေၾကာင္း သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသမီး 
အမ်ိဳးသားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတလႊားမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ားမွာ 
ျပင္းထန္ၿပီး ကာလတာရွည္ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္သဘာဝကုိ ယင္းရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ 
လူအေျမာက္အမ်ား ဒုကၡေရာက္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ မိန္းမ၊ေယာက်္ားႏွင့္ 
ကေလး ၉၁၀၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနေနၾကရၿပီး ယင္းတုိ႔အထဲမွ ၇၄၀၀၀၀ 
ခန္႔မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္က ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ၊ 
ကုလသမဂၢအဆုိအရလည္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္ႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားမွ လူေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔မွာလည္း ျပည္တြင္းတြင္ 
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနေနၾကရသည္။ 
ယင္းတုိ႔အထဲတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူေပါင္း ၁၀၅၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနရသူ ၃၀၀၀၀ ခန္႔တုိ႔ပါဝင္သည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမွာ အခ်ိန္တုိအတြင္း ယခင္မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္ 
ပမာဏမ်ားျပားေသာ လူမ်ား အကူအညီလုိအပ္သြားျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရမွ 
ကန္႕သတ္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာကူညီသူမ်ားအသုိင္းအဝုိင္းမွ ယင္းအေရးေပၚအေျခအေနမ်ား 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ခ်ီးက်ဴးစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ 
ၾကားညပ္ၿပီး က်န္ရစ္ေနခဲ့တတ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားမွ စ၍ အားလံုးကုိ ထည့္သြင္းရန္ ပုိမုိအေရးစုိက္လာျခင္း၊ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား လူတုိင္းဆီ ေရာက္ရိွရန္ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းမ်ား ရိွလာေသာ္လည္း 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူသည့္ အဆင့္မွ စတင္၍ ေပ်ာက္ကြယ္ေနရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။  

လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လံုေလာက္စြာ 
ဂရုမစုိက္မိျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္မႈတြင္ အကန္႔အသတ္ရိွ၍ျဖစ္ေစ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လက္ေတြ႔အတားအဆီးမ်ားကုိ ဂရုမထားမိျခင္းမ်ား ေတြ႔ရသည္။ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွာလည္း ေနပူျခင္း၊ မုိးတြင္းတြင္ မုိးသည္းထန္စြာရြာျခင္းႏွင့္ 
စခန္းမ်ားတည္ရိွေသာ ေတာင္ေစာင္းေနရာမ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ 
စိမ္ေခၚခ်က္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ အကူအညီေပးရာတြင္ ယင္းစိမ္ေခၚခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္ 
ပံုစံခ်သင့္သလုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသင့္သည္။ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း 
လႈပ္ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအတြက္ အဆင္အေျပဆံုးျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း လႈပ္ရွားသြားလာရန္ ခက္ခဲသူမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မွ မခြာႏုိင္သူမ်ားဆီပါ 
အေရာက္သြားႏုိင္သင့္သည္။ စခန္းတြင္းမွ ေဆးခန္းမ်ားတြင္လည္း ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ေသြးတုိးကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ားေသာ 
နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကုိ ကုသေပးႏုိင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ျဖည့္တင္းထားၿပီး ေဆးဝါးမရိွပါက 
လုိအပ္သည့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္သည့္ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ လူနာမ်ား ယင္းေဆးခန္းသုိ႔ 
အေရာက္သြားႏုိင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပ့ံရာတြင္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
အာဟာရလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စရာမ်ားရရိွရန္ ၎တုိ႔တြင္ 
အခက္အခဲရိွႏုိင္သည့္အခ်က္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။  

လက္ေတြ႔ေျမျပင္အတားအဆီးမ်ားသာမက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီမ်ား 
ရယူရာတြင္ သေဘာထား အတားအဆီးမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႔ရတတ္သည္။ ေန႔စဥ္ 
အလုပ္ရွာေဖြရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၎တုိ႔မွာ 
ခြဲျခားခံၾကရၿပီး ယင္းအစီအစဥ္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္အျမင္မ်ားကုိ လံုေလာက္စြာထည့္သြင္း 
စဥ္းစားျခင္းမရိွသလုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မရိွတတ္ပါ။ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တုိ႔၏ သားမ်ား ေျမးမ်ားအား မီွခုိေနထုိင္သူမ်ားဟူ၍ မွတ္ယူၿပီး 
လူငယ္မ်ားက လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝေပးလိမ့္မည္၊ 
လုိအပ္ေသာကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ဟူ မွတ္ယူထားေလ့ရိွၾကသည္။ အမွန္မွာ 
ဘဂၤလာေးဒေ့ရ္ွ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အို အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
တစ္ဦးတည္းေနရသူမ်ား ျဖစ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိဘမ်ား ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရသည့္ 
ေျမးျဖစ္သူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ စခန္းမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဖြားအိုမ်ားမွာ ကုိယ္စားျပဳပါဝင္ခြင့္ နည္းပါးလွသျဖင့္ 
အဆံုးအျဖတ္ျပဳရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ အသံ၊ သေဘာထားမ်ားမွာ ခ်န္ထားရစ္ခံရတတ္ပါသည္။  

အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈေပးေနသည့္ အသုိင္းအဝုိင္းသည္ အားလံုးပါဝင္ေရးႏွင့္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမ်ွခ်န္မထားေရး ကတိျပဳခ်က္မ်ားသည္ 
အကူအညီေပးအပ္သည့္ပံုစံႏွင့္ ေပးအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ပါ ထင္ဟပ္ေစရန္ 
ပုိမိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းသည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ အပါအဝင္ မတူညီေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားရိွၾကေသာ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ 
လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈမွ ေရရွည္ေထာက္ကူမႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲခ်ိန္မွ 

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈအတြက္လုိအပ္ေသာ အေျခအေနစတင္ျဖစ္ေပၚခ်ိန္မွစ၍ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရေသာ လူေပါင္း 
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တစ္သန္းေက်ာ္၏ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ား တေျဖးေျဖးတုိးတက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ 
လူမႈကူညီေရးအသုိင္းအဝုိင္းအား ခ်ီးက်ဴးထုိက္ပါသည္။  သုိ႕ေသာ္ ယင္းတုိးတက္မႈမ်ားၾကားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဆက္လက္ လစ္လ်ဴရႈခံေနရၿပီး ၎တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အျပည့္အဝ 
မျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေသးပါ။ အခ်ိန္ဆြဲေနခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုးရႈံးမႈႀကီးမ်ား ႀကဳံခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  

 

၁.၁ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ 

လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈမ်ားအား ရရိွေစျခင္း/ခြင့္ျပဳျခင္း 
 

 ကခ်င္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးသုိ႕ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား 
ခ်က္ျခင္း၊ အဆီးအတားမရိွ ေပးအပ္ရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားႏွင့္ အျခား အကူအညီ 
လုိအပ္ေနသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ ေစာင့္ၾကည့္္ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အား အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ 
ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ကန္႔သတ္မႈမရိွပ ဲခြင့္ျပဳရန္။ 

 အကူအညီမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေပးအပ္ရာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူမ်ား စုေဝးေရာက္ရိွေနသည့္ 
စခန္းမ်ား၊ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားကုိသာ ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ၊ ၎တုိ႔အား လက္ခံထားေသာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၊ မၾကာေသးမီက ပဋိပကၡေၾကာင့္ထိခုိက္ခံခဲ့ရေသာရြာမ်ားကုိလည္း ေပးအပ္သင့္သည္။ 
သုိ႔မွသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲသျဖင့္ ရြာတြင္က်န္ရစ္သူမ်ားကုိလည္း 
အကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲသူမ်ားကုိ 
စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား အပါအဝင္ ေဘးကင္းလံုၿခဳံရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းပုိ႔ေပးႏုိင္ရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာကူညီသူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ႏွင့္  

 ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူမ်ားအား ေထာက္ပ့ံကူညီေရးအတြက္ အုပ္စုအမ်ားအျပားက 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အကူအညီမ်ား အခ်ိန္တုိအတြင္း 
အျမန္ဆံုးေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္ ခရီးသြားလာခြင့္အပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ခြင့္ျပဳမိန္႕ထုတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်၍ ပံုစံတေျပးညီသတ္မွတ္ေပးရန္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးရာတြင္ အားလံုးထည့္သြင္းေရးႏွင့္ ခြျဲခားမႈ မရိွေရး 
 

 ေက်းလက္ေဆးခန္းမ်ားမွ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသုိ႔ 
ပံုမွန္သြားေရာက္ၿပီး အျခားေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔သည္ ေသြးတုိးႏွင့္ ဆီးခ်ိဳကဲ့သုိ႔ေသာ 
နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ကုသေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ရန္ 

 ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈတုိ႔အေပၚ မူတည္၍ ခြဲျခားမႈ မရိွေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္မ်ားအား စစ္ေဆး၍ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆိုင္ရာပဋိဥာဥ္သေဘာတူညီခ်က္ပါ ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္မ်ားႏွင့္အညီ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစရန္၊ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ 
သင့္ေတာ္ေသာ ေနထုိင္ရာ မေပးအပ္ျခင္းသည္လည္း မသန္စြမ္းမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ 
ခြဲျခားရာ ေရာက္ပါသည္။  

 ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားအား သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ ခြဲျခားမႈကုိ တားျမစ္ေသာ 
ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာေအာင္ 
တင္းက်ပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
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ေျမယာႏွင့္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး 
 

 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အေျခအေနတြင္ ၎တုိ႔၏ 
မူလေနရပ္ရင္းေနရာမ်ားသုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ၎တုိ႔၏ အသိရိွရိွ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွစ္သက္ရာေဒသမ်ားတြင္ အစားထုိးေနအိမ္မ်ားသုိ႔ လံုၿခဳံစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာႏွင့္ 
မိမိတုိ႕သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
ေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါဝင္ေစၿပီး 
ဒုကၡသည္မ်ား ကုိယ္တုိင္ အျပည့္အဝပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ 

 ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ တစ္စံုတစ္ဦးက 
သိမ္းယူျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ေျမယာႏွင့္ အိုးအိမ္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခံရပါက 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအပါအဝင္ မူလပုိင္ရွင္မ်ားက မိမိတုိ႔ အိုးအိမ္ေျမယာမ်ားကုိ ျပန္လည္ရယူႏုိင္ေရးႏွင့္ 
ဝင္ေငြဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ရရိွေစရန္ 

 ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားၿပီး ၎တုိ႔၏ အသက္၊ 
လံုၿခဳံေရး၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ ေနရာတစ္ခုခုသုိ႔ 
အဓမၼျပန္ေစျခင္းႏွင့္ အေျခခ်ေစျခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ရန္ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ 
 

 ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴးလြန္သည္ဟု သံယယရိွစရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းႏုိင္သူ၊ အာဏာႏွင့္ 
တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမားရိွသူမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ တရားစြဲဆုိအေရးယူႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

 ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခံုရံုး (ICC) ၏ ေရာမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၂၀၀၂ ဇူလုိင္လ 
၁ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အိုင္စီစီ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာမည့္အေၾကာင္း ေၾကညာ၍ 
ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းဥပေဒအျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ 

 ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ကုိ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
ထည့္သြင္းရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ အရပ္ဖက္တရားရံုးမ်ားတြင္ စစ္ေဆးစီရင္ရန္ 

 လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အားလံုးကုိ ခ်က္ျခင္း၊ ဘက္မလုိက္၊ 
လြတ္လပ္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ စံုစစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ယင္းသုိ႔ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း 
လံုေလာက္သည့္ ခုိင္မာေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားရိွခဲ့လ်င္ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းႏုိင္သည့္ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားအပါအဝင္ ယင္း ျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူသည္ဟု သံသယရိွခံရသူမ်ားအား 
ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ တရားမွ်တမႈရိွ၍ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမပါဝင္ေစသည့္ 
တရားစြဲဆုိစီရင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။ 

 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အစုိးရသုိ႔ 
 အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လူမ်ားကုိ အသက္အရြယ္၊ သန္စြမ္းမႈအလုိက္ ခြဲျခားမႈမရိွပ ဲအားလံုးပါဝင္ေရးအတြက္ 
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အစီအစဥ္ဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ 
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခား ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေနသူမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ပါက စခန္းအျပင္သုိ႔ သြားေရာက္ရယူႏုိင္ခြင့္အပါအဝင္ 
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မ်ား ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

 စခန္းတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွေဆးရံုမ်ားသုိ႔ ကုသမႈခံယူရန္ လႊဲေျပာင္းေပးေသာစနစ္ကုိ 
စစ္ေဆးရန္၊ ယင္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းရာတြင္ အားလံုး အက်ဳံးဝင္ေသာ လုိအပ္ခ်က္အေပၚ 
မူတည္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ခြဲျခားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ 

 ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စခန္းတစ္ခုလံုးရိွ လူအားလံုးသုိ႔ ေရာက္ရိွေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား အေျပာင္းအလဲ၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္သည့္ ကတ္ျပားတြင္ 
အမည္က်န္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသိေပးရာတြင္ 
တစ္ဦးတည္း ေနေနရသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မွ မခြာႏုိင္သည့္ လူမ်ားအပါအဝင္ 
ထိခုိက္မႈအရိွႏုိင္ဆံုး လူမ်ားဆီပါ အေရာက္ေပးႏုိင္ရန္ အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 
စခန္းတြင္းတြင္ ေလ့က်င့္ ေပးထားေသာ လုပ္အားေပးကြန္ရက္မ်ားကုိ ခ ဲ်႕ထြင္ရန္ အထူးစဥ္းစားသင့္သည္။ 
၎တုိ႔က အႏၱရာယ္ႏွင္ ့ႀကဳံရႏုိင္ေသာ လူမ်ားကုိ မွတ္သား၍ လုိအပ္ေသာ သတင္းမ်ားေရာက္ေအာင္ 
ပုိ႔ေပးျခင္း၊ သက္ႀကီးသူမ်ားရိွရာသုိ႔ ပံုမွန္သြားေရာက္ၿပီး အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွျခင္းႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာအဖြဲ႔မ်ား 
သိရိွသတိထားမိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။  

အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစရန္ႏွင့္ 
ခြဲျခားမႈမရိွေစရန္  
ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ အဖြဲ႔မ်ားသို႔ 
 

 လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ အေထာက္အပ့ံလုိအပ္ေနေသာလူမ်ားအား အသက္အရြယ္၊ က်ား-မ ၊ 
မသန္စြမ္းမႈတုိ႔ကုိ ခြဲျခားၿပီး စနစ္တက် စာရင္းေကာက္၊ ပုိင္းျခားသံုးသပ္ၿပီး အစီရင္ခံရန္၊ အသက္အရြယ္ကုိ 
ပုိင္းျခားစာရင္းျပဳစုရာတြင္ အသက္ ၆၀ ႏွင့္အထက္လူမ်ား စသျဖင့္ စုေပါင္းကိန္းဂဏန္းကုိ ေပးျခင္းထက္ 
ပုိမုိအေသးစိတ္ ျပဳစုရန္လုိအပ္သည္။ ဥပမာ ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသက္အပုိင္းအျခားလုိက္ 
အုပ္စုမ်ားခြဲ၍ ၅၀-၅၉၊ ၆၀-၆၉၊ ၇၀-၇၉၊ ၈၀-၈၉၊ ၉၀ ႏွင့္အထက္ စသည္ျဖင့္ ျပဳစုထားရမည္။  

 အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူၿပီး ကူညီေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ 
ယာယီစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္ရိွေနၾကေသာ 
တစ္ကုိယ္တည္းေနရသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ သားသမီးမ်ား၊ ေျမးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေနရသည့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အို အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအား အထူးအာရံုစုိက္ၿပီး ျပဳလုပ္သင့္သည္။  

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ေနရာစြန္႔ခြာရသူမ်ား၏ 
စခန္းမ်ားတြင္ ေပးအပ္ေနေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား အားလံုး၏ ပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုမ်ားမွာ 
ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ ခြြဲျခားမႈမရိွ ဘက္မလုိက္ျခင္းဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈ 
မူဝါဒမ်ားကို အတိအက်လုိက္နာေစရန္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ေလးစားရန္ 

 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈ အေထာက္အပ့ံမ်ား ေပးအပ္ေနမႈ၊ အေထာက္အပ့ံေပးအပ္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရိွပါက (သက္ဆုိင္သူမ်ားကုိ) ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိေပးရန္၊ 
ယင္းသုိ႔အသိေပးရာတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားအတြက္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေသာ အထီးက်န္ေနရျခင္း၊ 
အျမင္ႏွင့္ အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊လႈပ္ရွားသြားလာရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ အိမ္ထဲမွ အျပင္မထြက္ႏုိင္ျခင္း 
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တုိ႔ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
စခန္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တဆင့္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ရိကၡာေဝေပးေသာဌာနမ်ားတြင္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မုိဘုိင္းဖုန္း အက္ပ္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားေပးပုိ႔ျခင္းစေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ထုတ္ျပန္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား သက္သက္ကုိသာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ယင္းနည္းလမ္း အားလုံးကုိ လက္လွမ္း မမီပ ဲရိွႏုိင္ပါသည္။  

 ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း အဆံုးအျဖတ္ျပဳလုပ္ရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 
အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာရသူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈမ်ား 
ထိေရာက္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားရိွ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားအပါအဝင္ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ က႑ အသီးသီးတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားကုိလည္း 
ပုိမုိထည့္သြင္းရန္ 

 အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရး၊ ခြဲျခားမႈမရိွေရး 
ကတိျပဳခ်က္မ်ားအား လုိက္နာျခင္းရိွမရိွ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား အားလံုးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ 
အထူးအားျဖင့္ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအေပၚ 
မည္ကဲ့သုိ႔ သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ စခန္းတြင္း ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္ အေသအခ်ာေဆြးေႏြး 
သေဘာတူညီခ်က္ရယူ ၿပီးမွ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလုိက္ေသာေနရာမွာ ေရ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ အိမ္သာ၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူရန္ မူလေနရာထက္ပုိ၍ ခက္ခဲသြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အား 
စခန္းတြင္းမွ မိသားစုႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကြဲကြာ အထီးက်န္သြားျခင္းႏွင့္ အျခား 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္။ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား-မ ခြဲျခားအၾကမ္းဖက္ျခင္း 
 

 အသက္ ၅၀ ႏွင့္ အထက္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား-မ 
ခြဲျခားအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္၊ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ က်ား-မခြဲျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား၊ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အထိ လူမ်ားအထိသာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ေနမႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္၊ 
ယင္းလုပ္ရပ္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔အား အကာအကြယ္မေပးႏုိင္သလုိ ၎တုိ႔အတြက္ ရယူႏုိင္ရန္အေရးပါေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္မႈမ်ားမွ စနစ္တက် ဖယ္ခ်န္ထားသလုိျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး 
 အိမ္သာမ်ားကုိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေနထုိင္ရာ ေနအိမ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းသူ၊ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ 

အခက္အခဲရိွသူ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် အနီးဆံုးေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေပးသင့္သည္။ 
လူတုိင္းအတြက္ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနႏုိင္ေရး 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အနာဂတ္ 
လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈအစီအစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အိမ္သာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းကုိ 
အစကတည္းက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
လုပ္ေဆာင္ရမည္။  

 အိမ္သာမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ လူအမ်ားလြယ္လင့္တကူ 
သြားေရာက္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ေျမျပန္႔ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္၊ ေတာင္ေစာင္းေနရာမ်ား 
ကုိ ေရွာင္လြဲ၍မရႏုိင္ပါက ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ လက္ကုိင္တန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ 
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 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ညဘက္မ်ားတြင္ အိမ္သာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ သြားလာႏုိင္ရန္ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအားလံုးတြင္ ေနာက္ထပ္ မီးအလင္းေရာင္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေရးကုိ 
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ 

 လူအားလံုး သြားလာႏုိင္ရန္ႏွင့္ မုိးရာသီႏွင့္ အျခားရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ခံႏုိင္ရည္ရိွမည့္ 
စခန္းတြင္းမွ လမ္းမ်ား၊ လူသြားလမ္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္ေပးရန္ 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ လက္ရိွေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားမွ 
အိမ္သာသုိ႔သြားရန္ႏွင့္ ေရရိွသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔သြားရန္ လမ္းမ်ားကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးရန္ အခက္အခဲရိွသည့္ 
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္၊ ယင္းေနရာမ်ားသုိ႔ သြားလာရန္ လြယ္ကူေသာ ေနရာမ်ိဳးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ 
၎တုိ႔၏ သီးသန္႔လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

 အိမ္သာမ်ား၊ ေရကန္မ်ားသုိ႔ သြားရာလမ္းတေလွ်ာက္လက္ကုိင္တန္းမ်ား၊ အိမ္သာမ်ားအတြင္းတြင္ 
လက္ကုိင္တန္းမ်ား အစရိွသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ တပ္ဆင္မႈမ်ားကုိ 
တေျပးညီတပ္ဆင္ေပးရန္၊ အနာဂတ္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ 
အေျခအေနမွ ေရရွည္ကူညီေရးအဆင့္သုိ႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ကနဦး 
အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခ်ိန္ကတည္းက စံ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အေစာဆံုး စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  

 ေနအိမ္မ်ားမွ အျပင္မထြက္ႏုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ ကိုယ္လက္သန္႔စင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား 
ဖန္တီးေပးရန္၊ ေနအိမ္မွ မထြက္ႏုိင္သည့္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ စနစ္တက် ပံုမွန္ 
သိမ္းဆည္းေပးေသာ အစီအစဥ္ကုိ စခန္းတြင္းႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စခန္းအတြင္း 
ကူညီသူမ်ားကြန္ရက္ကုိ တည္ေထာင္ေပးရန္ 

 ေရပုိက္ရိွရာသုိ႔ မသြားေရာက္ႏုိင္ေသာသူမ်ား၊ ေရအိုး မသယ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ 
ေရသန္႔ရရိွ ေစႏုိင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ဥပမာအားျဖင့္ စခန္းတြင္းရိွ လုပ္အားေပးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အထမ္းသမားမ်ား ထားရိွစီစဥ္ေပးရန္၊ တစ္ကုိယ္တည္းေနထုိင္ရေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားရိွရာ အိမ္မ်ား၊ 
ကေလးမ်ားအား အဓိက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွရာ အိမ္မ်ားကုိ အဓိက ဦးစားေပး စဥ္းစားရန္။ 

အစားအေသာက္ႏွင့္ အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္း 
 ျဖန္႔ေဝမႈကုိ ပုိမုိေရာက္ရိွေစေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ စခန္းအတြင္ ေနအိမ္တစ္လံုးခ်င္းစီကုိ 

သြားေရာက္တတ္ေသာ လူမႈအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မ်ားမွ တဆင့္ စာရင္းထဲတြင္ မပါေသးေသာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ ရွာေဖြ စာရင္းသြင္းရန္၊ အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွစခန္းမ်ားတြင္ အီး-ေ
ဘာက္ခ်ာစနစ္သစ္ကုိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳလာခ်ိန္တြင္ အသံုးမျပဳတတ္ပ ဲအခက္အခဲရိွေနသူမ်ားကုိ ရွာေဖြၿပီး 
၎တုိ႔ ရသင့္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားအားလံုးရရိွေရးအတြက္ စာရင္းသြင္းေပးရန္ႏွင့္ 
ယင္းအေထာက္အပ့ံမ်ား ရရိွႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္။ 

 စခန္းတုိင္းတြင္ လူမႈကူညီေရး လုပ္အားေပးမ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားကုိ တုိးခ ဲ်႕ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး လႈပ္ရွားသြားလာရန္ 
အခက္အခဲရိွေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အစားအေသာက္ႏွင့္ အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းအေထာက္အပ့ံမ်ား ရရိွေအာင္ ကူညီေပးရန္၊ လႈပ္ရွားသြားရန္ ခက္ခဲေသာ အခ်ိဳ႕ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းေဝငွေပးေသာ စခန္းမ်ားသုိ႔ ေခၚယူသြားေပးျခင္းႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လည္သယ္ယူပုိ႔ေပးျခင္း၊အခ်ိဳ႕ တစ္ဦးတည္းေနရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
ေနအိမ္မွ မခြာႏုိင္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ၎တုိ႔ေနအိမ္အေရာက္ 
ပုိ႔ေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ေပးပုိ႔ရာတြင္အမွန္တကယ္ေရာက္ရိွ ရရိွေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။ 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္က်န္းမာေရးအခြင့္အေရးႏွင့္ အာဟာရလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အတုိင္း လံုေလာက္ေသာစားစရာႏွင့္ အေထြေထြေသာ စားေသာက္စရာမ်ားရရိွေစေရးအတြက္ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ အထူးသျဖင့္ - 
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o ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခား အထူးအာဟာရ 
လုိအပ္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ ေငြေၾကးလႊဲေပးျခင္းပါဝင္ေသာ အီး-ေဘာက္ခ်ာ စနစ္သစ္သုိ႔ 
ဦးစားေပးေျပာင္းလဲေပးရန္၊ လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအတြက္ 
ရံပံုေငြအေထာက္အပ့ံမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္ကုိ ေထာက္ခ်င့္၍ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရိွေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး တုိးေပးရန္၊ ဤကဲ့သုိ႔ 
အေျခအေနကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႔ရသည္။  

o ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ေငြေၾကးေပးေနေသာ 
အစီအစဥ္ပါဝင္သည့္ ေထာက္ပ့ံမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ဆုိလ်င္ ယင္းအေၾကာင္းကုိ 
ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ ခံစားရမည့္ လူမ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး ႀကိဳတင္အသိေပးရန္၊ 

o အနာဂတ္လူသားခ်င္းေထာက္ကူစာနာ 
အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံေပးရမည့္လူမ်ား၏ 
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အာဟာရစံုစံုလင္လင္ပါဝင္ေရးကုိ 
အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး အျမန္ဆံုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အထူးအာဟာရလုိအပ္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္၊ 

 အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အတြက္ ေလာင္စာရွာေဖြရန္ အခက္အခဲရိွၾကၿပီး ထင္းကုိ 
ရွာေဖြရယူျခင္း၊ ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္ ဓာတ္ေငြ႔မီးဖုိမ်ား၊ 
လံုေလာက္ေသာ ေလာင္စာမ်ားကုိ ဦးစားေပး ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
လႈပ္ရွားသြားလာရန္အခက္အခဲရိွသူမ်ားအပါအဝင္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရိွေနသူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ 
ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သူမ်ားကုိ မွတ္သားၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ အကူအညီကုိ ဦးစားေပး ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ကူမႈ အစီအစဥ္သည္ အားလံုးပါဝင္ေရးႏွင့္ ခြဲျခားမႈမရိွေရးမူမ်ားကုိ ျပည့္မီၿပီး 
လူအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

က်န္းမာေရး 
 ေသြးတုိးႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား အပါအဝင္ နာတာရွည္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ 

စခန္းတြင္းရိွေဆးခန္းမ်ားတြင္ ရႏုိင္ၿပီး အဆင္သင့္ရႏုိင္ေစရန္ သုိေလွာင္ထားရန္၊ အနာဂတ္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားတြင္ ေဆးဝါးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေစာစီးစြာ 
အကဲျဖတ္ထားၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရေသာ 
နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ ခ်က္ျခင္းရရိွေစရန္၊ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာရန္ခက္ခဲၿပီး 
ေနအိမ္တြင္ပင္ေနရသူမ်ားအပါအဝင္ လူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ေရြ႕လ်ားေဆးေပးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ 
ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျခအေနတြင္ ရိွေသာလူမ်ားကုိ သိရိွေအာင္လုပ္၍ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား စခန္းေဆးရံု 
ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔သြားႏုိင္ရန္ ေဘာက္ခ်ာမ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတည္းေနရေသာ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေဆးရံုေဆးခန္းသုိ႔ အတူလုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ 

 သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာရန္မလြယ္ကူသူမ်ား၊ အိမ္ထဲမွ မထြက္ႏုိင္သူမ်ားထဲမွ 
ပံုမွန္ေဆးေသာက္ေနရသူမ်ားကုိ သိရိွေအာင္လုပ္၍ ၎တုိ႔လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ 
ပုိ႔ေပးျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိ ၾကည့္ရႈေပးႏုိင္ရန္ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အဖြဲ႔မ်ားတည္ေထာင္ထားရန္၊ 

 စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကုိလည္း 
ထည့္သြင္းရန္၊ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ 
သားသမီးမ်ား၊ ေျမးမ်ားအသတ္ခံရသည္ကုိ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရျခင္း၊ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္နဲ႔ ေျမယာမ်ားမွ ခြဲခြာခဲ့ရျခင္း၊ 
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အႀကိမ္ႀကိမ္အိုးအိမ္စြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ဖိႏိွပ္မႈမ်ား ဆုိးဆုိးဝါးဝါးခံစားခဲ့ၾကျခင္း စေသာ 
လူမႈဘဝစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာႀကီးမ်ား ရိွထားတတ္ၿပီး၊ အားလံုး စုေပါင္းခံစားခဲ့ရသည့္ အခ်က္ကုိလည္း 
သတိျပဳရန္၊  

 ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စခန္းတြင္းရိွ ေဆးခန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား လူနာကုိ 
လႊဲေျပာင္းရယူၾကည့္ရႈသည့္ စနစ္ကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္၊ ေဆးခန္းတစ္ခုက လူနာတစ္ဦးကုိ 
လံုေလာက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမေပးႏုိင္လွ်င္၊ လုိအပ္သည့္ ေဆးဝါးကုိ အခမဲ့ မေပးႏုိင္လွ်င္၊ ယင္းလူနာကုိ 
ကုသေပးႏုိင္သည့္ ေဆးဘက္ကိရိယာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားရိွေသာ စခန္းတြင္းမွ အျခားေဆးခန္းတစ္ခုသုိ႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာရန္အခက္အခဲရိွေသာ လူမ်ားအတြက္ ယင္းေဆးခန္းသုိ႔ 
ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးရန္၊ စခန္းတြင္းမွ ေဆးခန္းမ်ားက လူနာတစ္ေယာက္ကုိ ကုသေပးရန္ 
လံုေလာက္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမရိွလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ေဆးရံုမ်ားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေသာ 
စနစ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးအပ္ထားရန္၊ ယင္းသုိ႔လႊဲေျပာင္းေပးေသာ စနစ္မွာလည္း 
အားလံုးကုိ အက်ဳံးဝင္ေစၿပီး ခြဲျခားမႈမရိွေစရန္၊ လူအားလံုး၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ရပုိင္ခြင့္ကုိ ေလးစားမႈရိွရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ 

 ပူးေပါင္းတံု႔ျပန္မႈအစီအစဥ္ (JRP) ပါ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွေရာက္ 
ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာ 
အကူအညီမ်ားကုိ ပုိမုိတုိးျမွင့္ေပးအပ္ရန္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အပါအဝင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မရႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားရိွပါကလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွေရာက္ 
ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လတ္တေလာႏွင့္ ေရရွည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမွာ 
အခ်ိန္မီ၊ ေသခ်ာေပါက္ရရိွႏုိင္ၿပီး ကာလရွည္ေပးအပ္သြားႏုိင္ဖုိ႔လုိပါသည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္း စစ္ပြဲႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားရိွ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၏ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံမ်ား ပုိမုိတုိးျမွင့္ေပးအပ္ရန္ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရမ်ား၊ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ 
ကုသသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေငြေၾကးအကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ခြဲျခားမႈမရိွေစပ ဲအားလံုးပါဝင္ေစရမည္ဆုိေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ 
အတိအက် လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္ဆုိသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ထည့္သြင္းရန္၊ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားအား လူမႈကူညီေရးတြင္ 
ထည့္သြင္းရမည္ဆုိေသာ စံႏႈန္းမ်ားပါ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ 
လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိလည္း ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရန္ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံတဝန္းလံုးတြင္ လူမႈကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကုိ 
အဆံုးသတ္ေစရန္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကုိ တုိးျမွင့္ ဖိအားေပးရန္ 

 အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေပးအပ္ၾကေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ဒုကၡသည္မ်ား၏ 
စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ 
အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားအပါအဝင္ အသက္အရြယ္၊ က်ား-မ၊ သန္စြမ္းမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း၊  

 ကနဦးစတင္ အစီအစဥ္ဆြဲရသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
သီးသန္႔လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

 ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံႏုိင္ေရး ရန္ပံုေငြမ်ားေပးအပ္ဖုိ႔ႏွင့္ 
ေလာေလာဆယ္ ယင္းကဲ့ သုိ႔ အစီအစဥ္မရိွေသးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္ 
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 ယခုအစီရင္ခံစာက ဦးတည္ေဆြးေႏြးထားေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝမ်ားအေၾကာင္း မွတ္တမ္းျပဳစုမည့္ 
ႏႈတ္ေျပာသမုိင္းစီမံခ်က္ကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံႏုိင္ေရး အေလးအနက္စဥ္းစားရန္၊ ၎တုိ႔ကုိယ္စားျပဳေသာ 
အသုိင္းအဝုိင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္မိထားေသာ လူမႈဘဝအေျခအေနမ်ားမွာ 
လာမည့္ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွေနပါသည္။ 

ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး 
ကုိယ္စားလွယ္သုိ႔ 

 ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလ့လာသုေတသနျပဳေသာ လုပ္ငန္း 
စီမံခ်က္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္၊ အထူးသျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားေကာ၊ ယာယီစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွလာေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ အထူးအေလးေပးေလ့လာရန္ 

  



 

CONTACT US JOIN THE CONVERSATION 

info@amnesty.org 

 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ 
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“ဘဝတစ္ေလ်ာက္လုံး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္” 
ျမန္မာႏုိင္ငတံြင္းရွ ိသကႀ္ကီးရြယ္အိုမ်ား၏ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာထြက္ေျပးရျခင္း 
အေတြ႔အႀကဳံမ်ား 
 

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္စက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္ရြာတြင္ ဆက္လက္က်န္ေနခဲ့ျခင္း သို႔႔မဟုတ္ ခ်န္ထားခံခဲ့ရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ၿပီး အသတ္ခံရ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႔႔ရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိပါသည္။ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာ ေနအိမ္ရပ္ရြာကုိ စြန္႔ခြာၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိသြားရာတြင္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္လည္း 

၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားမွာ လ်စ္လ်ဴရႈခံရတတ္ၿပီး အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားပင္ မရတတ္သည္လည္း 

ရွိပါသည္။ ဘဝတေလွ်ာက္ အုိးအိမ္စြန္႔္႔ခြာထြက္ေျပးရျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ား ခံစားခဲ့ရေသာ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိအမ်ားအျပားအတြက္ ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ယခုေနာက္ဆုံး တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံခံစား ႀကဳံေတြ႔႔လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။  

ယခုအစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး 

သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၄၆ ဦးတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ အဓိက အေျခခံၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။ ယခု 

အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ရေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ အေတြ႔႔အႀကဳံမ်ားကုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအပိုင္းကုိေရာ ယင္းဖိႏွိပ္မႈမ်ား၏ စိတၱလူမႈဆိုင္ရာ စုေပါင္း သက္ေရာက္မႈအပုိင္းကုိပါ ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ 

ထို႔ို႔အျပင္ လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ သန္႔႔ရွင္းေရး၊ အစားအေသာက္၊ ေရရရိွမႈႏွင့္ 

ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ စသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိငျ္ခင္းမရိွပုံႏွင့္ 

မရွိရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိလည္း သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။  

ျမန္မာ စစ္တပ္၏ ရက္စက္မႈမ်ားကုိ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံခိုင္းေစျခင္းတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အမ်ိဳးသား 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိလည္း အေလးေပးအာရံုစိုက္ ထည့္သြင္းသင့္ၿပီး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ 

၎တုိ႔႔အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားသည့္ ဗဟုသုတ အမွတ္ရခ်က္မ်ားကုိလည္း ရယူအသံုးျပဳသင့္သည္။ 

အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအပုိင္းကလည္း ၎တုိ႔ေပးအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားသည္ 

အာလံုးပါဝင္ေစၿပီး ခြဲျခားမႈမရွိေစပ ဲသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာအပါအဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္းရိွေစရန္ 

ပိုမိုဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ။ 

 


