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်ပညးသူလူထုအေပၚတျငး ၾကမး့ၾကဳတးယုတးမာသညံးလုပးရပးမ္ာ ့

ခကးခမဲႈ်ပႆနာဖိအာ့မ္ာ့ွုိငး့ရဵမႈၾကာ့က ကခ္ငး်ပညးနယး ၊ ်မနးမာႏိုငးင ဵ

အဓိကအခ္ကးမ္ာ စ့ုေပါငး့ပါွငးသညံး ေလံလာမႈအစီရငးခဵစာအက္ဥး  ့၊ ႏိုွ ငးဘာလ ဿွှ  ှ

ဿွှ  ှ ခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး ႏိုငးငဵတကာလူမႈအသိုငး့အွ ိုငး့မြ စစးတပးေက္ာေထာကးေနာကးခဵ်ဖစးသညံး ်မနးမာႏိုငးငဵအရပးသာ့အစို့ရအေပၚတျငး 

အေရ့ယူပိတးဆုိ႔မႈမ္ာ့အာ  ့ ေလ္ာ႔ေပါံေပ့ရနးေဆျ့ ေႏျ့ေနစဥးအခ္ိနးတျငး လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ (PHR) သညး ်မနးမာႏိုငးင ဵ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး  ့

်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေသာ စို့ရိမးဖျယးရာ လူ႕အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ အစီရငးခဵခ္ကးမ္ာ့အရ ၁ငး့ေဒသတျငး အေရ့ေပၚစဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာခ္ကးတစးရပး ်ပဳလုပးခဲံသညး။ 

ဤကဲံသို႔ေလံလာရ်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ - 

- ဿွှ  ှ ခုႏြစးတျငး ်ပညးတျငး့စစးဂရကးရုိကးခတးမႈေၾကာငး ံ အစီရငးခဵတငး်ပထာ့သညံး လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ  ့ ႏြငး ံ

စစးရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငးဆ့ိုငးရာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ  ့လျတးလပးစျာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာမႈ်ပဳရနး ႏြငး ံ 

- ်ပညးတျငး့စစးေ်ပဒုကၡသညး (IDPs) မ္ာ့၏ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အေနအထာ  ့ႏြငး ံအာဟာရပိုငး့ဆိုငးရာ အေ်ခအေနတို႔အာ  ့အကဲ်ဖတးေလံလာရနး  

လႈအချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ (PHR) သညး 

အေမရိကနးႏိုငးငဵအေ်ခစိုကး လျတးလပးေသာ ပုဂၢလိက အဖျ႕ဲအစညး့ 

တစးခု်ဖစးၿပီ့ ်ပညးသူလူထု ႏြငံး လူတစးဦ့ခ္ငး့အေပၚတျငး 

ၾကမး့ၾကဳတးယုတးမာေသာလုပးရပးမ္ာ့ ႏြငးံ ႀကီ့ေလ့ေသာ 

လူ႕အချငးံေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကုိ သမၼာသမတးက္ေသာ ေဆ့ပညာ ႏြငးံ 

သိပၸဵပညာတို႕ကုိ လကးစျအဲသဵု့်ပဳၿပီ့ တာ့ဆီ့ရနး ႀကိဳ့စာ့စျမး့ေဆာငးေနေသာ 

အဖျ႕ဲအစညး့တစးခု ်ဖစးသညး။ ကၽျႏုးပးတို႔၏ စဵုစမး့ေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ ႏြငံး 

ကၽျမး့က္ငးမႈတို႔ကုိ အသဵု့်ပဳ၍ - 

 တစးဦ့ခ္ငး့စီအလိုကး သို႔ ပမာဏေသ့မႊာ့ေသာ 

အၾကမး့ဖကးမႈလုပးရပးမ္ာ့ မြ ႀကီ့မာ့က္ယး်ပနး႔ေသာ 

ၾကမး့ၾကဳတးယုတးမာသညံးလုပးရပးမ္ာ့ မ်ဖစးပျာ့လာေစရနး 

ႀကိဳတငးကာကျယးေရ့ 

 ႏုိငးငဵတကာမြ အာမခဵေပ့ထာ့ေသာ လူတစးဦ့ခ္ငး့စီ ႏြငးံ 

အရပးသာ့်ပညးသူလူထုတို႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့ကုိ 

ကာကျယးေစာငံးေရြာကးေရ့ 

 လူ႕အချငံးေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးသညံးသူမ္ာ့အာ့ တရာ့စျဆဲိုေရ့ စသညံး 

အခ္ကးတုိ႔အာ့ ေရြ႕ေနလိုကး၍ ေထာကးခဵအပးပါသညး။ 

စိတးအာ့ထကးသနး်ပငး့်ပၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညးံ က္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ 

ကၽျမး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့ ႏြငံး အေလ့ေပ့စို့ရိမးၾကသညံး ႏိုငးငဵသာ့်ပညးသူ 

အစရြိသူတုိ႔က ကၽျႏုးပးတို႔အာ့ ေထာကးပဵံေပ့ေန်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။  

 IDP စခနး့တစးခုရြ ိကခ္ငးအမ္ိဳ့သမီ့တစးဦ  ့ႏြငံး သူမ၏ ကေလ့ငယးမ္ာ့အာ  ့
ေတျ႕ရပဵ ု   ဓါတးပဵ ု: PHR 
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ဤအစီရငးခဵစာသညး ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မနးမာအစို့ရ၏ 

ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး မရိြသညံး နယးေ်မမ္ာ့အတျငး့ေနထိုငးၾကေသာ 

်ပညးတျငး့ရြိ အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညး (IDPs) မ္ာ့၏ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အကဲ်ဖတးေလံလာ်ခငး့အေၾကာငး့မ္ာ့အာ့ 

ပထမဆဵု့အႀကိမးအေန်ဖငံး စီစဥးတငးဆကးထာ့်ခငး့်ဖစးသညး။ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ အေရ့ကိစၥမ္ာ့အာ့ 

ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့သညံး ကမ႓ာ႔ကုလသမဂၢအဖျ႕ဲရုဵ့ (UNOCHA) မြ 

မၾကာေသ့မီအခ္ိနးက ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ်မနးမာအစို့ရ၏ 

ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငးရိြၾကေသာ ၿမိဳ႕်ပ ႏြငးံ ပတးွ နး့က္ငးေဒသမ္ာ့ရြိ 

်ပညးတျငး့ရြိ အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညးး (IDPs) အေယာကး ၂၉ွွ တို႔၏ 

က္နး့မာေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့အေၾကာငး့ အစီရငးခဵစာတစးေစာငး 

ထုတး်ပနးခဲံသညး။ သို႔ေသား ၁ငး့်ပညးနယး၏ အ်ခာ့ေသာနယးေ်မမ္ာ့ရြိ 

အုိ့အိမးစျနး႔ေ်ပ့ၾကသူ ခနး႔မြနး့ေ်ခ ဿဿွွွ ဦ့တို႔၏ အေၾကာငး့ကုိမူ ေဖား်ပ်ခငး့ 

မရြိေသ့ေခ္။ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ (PHR) သညး 

ထိုနယးေ်မမ္ာ့တျငး စဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာမႈ ်ပဳလုပးခဲံသညး။ 

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ႏိုငးငဵေရ့အရ ယြဥးၿပိဳငးေနၾကေသာ 

နယးေ်မေဒသမ္ာ့ရြ ိ်ပညးတျငး့စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့၏ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ အေ်ခအေနအရပးရပးတို႔အာ့ 

ရုပးလဵု့ေဖားရာတျငး ဤအစီရငးခဵစာသညး အ်ပညးံအွ 

အေထာကးအကူေပ့ႏုိငးမညး ်ဖစးသညး။  

ဤ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ စဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာမႈသညး 

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ ဗမာစစးတပး (တပးမေတား) မြ က္ဴ့လျနးခဲံၾကသညံး 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအမ္ိဳ့မိ္ဳ့ အေၾကာငး့အာ့ 

လကးခဵသေဘာတူႏုိငးဖျယးရာ သကးေသအေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ 

တငးဆကးေဖား်ပထာ့သညး။ ဿွှှ ခုႏြစး ဇျနးလ ႏြငး ံစကးတငးဘာလ 

အေတာအတျငး့တျငး ဗမာစစးတပးသညး အရပးသာ့မ္ာ့ထဵမြ အစာ့အစာမ္ာ့ကုိ 

ခို့ွြကးလုယူ်ခငး့ ၊ ေက့္ရျာမ္ာ့အတျငး့ လကးလျတးစပယး ပစးခတး်ခငး့ ၊ 

ေက့္ရျာမ္ာ့အာ့ တိုကးခိုကးမညးဟ ုၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့ ၊ အရပးသာ့မ္ာ့အာ့ 

အထမး့သမာ့ (porter) အ်ဖစးအသဵု့ခ္်ခငး့ ၊ မိုငး့မ္ာ့ကုိ ရြငး့လငး့ခိုငး့်ခငး့ ႏြငး ံ

အဓမၶညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ စသညးံ လုပးရပးတို႔အာ့ 

လျနးက္ဴ့ခဲံၾကသညး။ ကၽျႏုးပးတို႔၏ ရြာေဖျေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့သညး 

အ်ခာ့တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စု ်ပညးနယးမ္ာ့အတျငး့မြ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ အစီရငးခဵစာပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငံး မ်ခာ့မနာ့ 

အဆငး့သ႑နးတူညီေနေၾကာငး့ကိ ုေတျ႕ရြိရၿပီ့ 

အခ္ဳပးအခ္ာအာဏာရြိေသာအစို့ရသညး ႏိုငးငဵအတျငး့ရြိ 

တိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့စုတို႔၏ အချငးံအေရ့မ္ာ့အာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈသညး 

နညး့စနစးက္က္ ်ဖစး၍ တစးႏိုငးငဵလဵု့တျငး ပ္ဵဵ႕ႏြဵ႔်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိေၾကာငး့ကုိလညး့ 

ေဖား်ပထာ့သညး။  

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ (PHR) သညး ဿွှှ ခုႏြစး 

စကးတငးဘာလ ဿဿ မြ ၀ွ ရကးထိ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

စဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာမႈအ်ပငး တရုတး - ်မနးမာ နယးစပးရြ ိကခ္ငးအရပးသာ့ 

အုိ့အိမးမဲစံစးေ်ပ့ ဒုကၡသညးမ္ာ့ရြိရာ စခနး့ ၃ ခု ႏြငးံ ယာယီေနထိုငးရာ ေနရာ ၁ 

ေနရာသို႔ သျာ့ေရာကးလညးပတးခဲံသညးသာမက က္နး့မာေရ့ ႏြငး ံ

အာဟာရပိုငး့ဆိုငးရာ အကဲ်ဖတးေလံလာ်ခငး့တို႔ကုိပါ ်ပဳလုပးခဲံၾကသညး။ 

ထိုစခနး့မ္ာ့သညး SPHERE စီမဵကိနး့မြ ေဖား်ပထာ့သညံး 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အဆငံးဆငံး လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့၏ အနိမးံဆဵု့ 

အဆငံးပငးလ္ငး ်ပညးံမီမႈမရြိေခ္။ စခနး့မ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ ်ပညးံသိပးလ္ကးရြိၿပီ့ 

တျငး့အိမးသာမ္ာ့ ႏြငး ံေရေပ့ေွသညံးေနရာမ္ာ့ အလဵုအေလာကးမရြိေပ။ 

အ်ဖစးမ္ာ့ဆုဵ့ အထကးပိုငး့ အသကးရႈလမး့ေၾကာငး့ဆုိငးရာ ကူ့စကးေရာဂါမ္ာ့ 

ႏြငံး ွမး့ပ္ကးွ မး့ေလြ္ာ်ဖစး်ခငး့ စသညးတို႔သညး 

ေဆ့ခနး့သို႔သျာ့ေရာကး်ပသရ်ခငး့၏ အဓိကအေၾကာငး့အရငး့မ္ာ့်ဖစးသညးဟ ု

စခနး့ရိြက္နး့မာေရ့ွနးထမး့မ္ာ့ကေ်ပာၾကာ့ၿပီ့  

ေမျ့ကငး့စကေလ့သူငယးမ္ာ့အတျကး ေဆ့ွါ့်ပတးလပးမႈသညး 

၁ငး့တို႔ရငးဆိုငးႀကဵဳေတျ႕ၾကရသညံး အခကးအခဲမ္ာ့်ဖစးသညးဟုလညး့ 

်ဖညးံစျကးေ်ပာၾကာ့ခဲံသညး။  

ဤ အစီရငးခဵစာ၏ အဓိကက္ေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

ေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့မြာ -  

• တိုကးခိုကးေရ့စစးသာ့မ္ာ့အာ့ လမး့်ပရနး ႏြငံး 

စစးတနး့မ္ာ့၏ေရြ႕မြသျာ့ေစ၍ မိုငး့မ္ာ့အာ့ရြငး့လငး့ခိုငး့်ခငး့ 

စသညးံလုပးရပးတို႔အာ့ ဗမာစစးတပးမြ 

ကခ္ငးအရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့အေပၚ 

အတငး့အၾကပးဖိအာ့ေပ့ခိုငး့ေစ်ခငး့။ ဤသို႔ေသာလုပးရပးမ္ာ့သညး 

အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့အာ့ ်ပငး့ထနးစျာ 

ထိခိုကးဒဏးရာရရြိေစႏုိငးရုဵသာမက ၁ငး့တို႔၏အသကးအႏၲရာယးကုိပါ 

လျနးစျာစို့ရိမးရၿပီ့ ဤသို႔ေသာလုပးရပးမ္ိဳ့သညး 

စစးရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။ 

• အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ထဵမြ အစာ့အစာ ႏြငံး ရိကၡာမ္ာ့အာ့လညး့ 

ဗမာစစးတပးမြ အၿမဲတေစ လုယူဖ္ကးဆီ့်ခငး့။ 

ဤသို႔ေသာလုပးရပးမ္ိဳ့သညး ႏိုငးငဵတကာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ 

ဥပေဒအရ ပိတးပငးတာ့်မစးထာ့သညံး လုပးရပးလညး့်ဖစးသညး။ 
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• ဗမာစစးတပးမြ စစးဘကးႏြငံး မသကးဆိုငးေသာ ပစးမြတးမ္ာ့်ဖစးသညံး 

အရပးသာ့ေက့္ရျာထဲသုိ႔ ေမာငး့်ပနးလကးနကးမ္ာ့်ဖငး ံ

တိုကးရြိကးပစးခတး်ခငး့။ ႏိုငးငဵတကာ ရာဇွတးမႈဆိုငးရာ ခဵုရု ဵ၊ 

တစးနညး့အာ့်ဖငး ံေရာမ ၿမိဳ႕၌ ်ပ႒ာနး့ထာ့သညံး ဥပေဒ (Rome 

Statute) သေဘာတူစာခ္ဳပးတျငး အရပးသာ့်ပညးသူလူထုအာ့ 

တမငးတကာ ရညးရျယးခ္ကး်ဖငံး တိုကးခိုကးပါကလညး့ 

စစးရာဇွတးမႈေ်မာကးေၾကာငး့ ်ပ႒ာနး့ထာ့သညး။ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈႏြငံးစပးဆိုငးေသာ စို့ရိမးဖျယး အဓိကအခ္ကးမ္ာ့မြာ - 

IDP စခနး့မ္ာ့တျငး လူဦ့ေရ်ပညးံက္ပးေန်ခငး့။ တျငး့အိမးသာ ႏြငံး 

ေရေပ့ေွသညံးေနရာ အေရအတျကးသညး လဵုေလာကးမႈမရြိ်ခငး့ေၾကာငး ံ

စခနး့အတျငး့ ေနထိုငးၾကသူမ္ာ့၏ လူ႕အချငးံအေရ့ႏြငံးအညီ သနး႔ရြငး့ေသာ 

အစာ့အစာ ႏြငံး ေရ ရရိြႏုိငးေရ့အတျကး ေသခ္ာမႈ မရြိ်ခငး့။ 

စခနး့ရြိက္နး့မာေရ့ွနးထမး့မ္ာ့၏ အစီရငးခဵခ္ကးအရ 

ေမျ့ကငး့စကေလ့သူငယးမ္ာ့အတျကး ေဆ့ွါ့ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ လဵုေလာကးစျာ 

မရြိ်ခငး့။ 

လိုငးဇာရြ ိစခနး့တစးခုမြ အသကး ၂ ႏြစးေအာကးကေလ့ငယးမ္ာ့၏ ှှ 

ရာခိုငးႏႈနး့သညး ်ပငး့်ပငး့ထနးထနး သို႔ အေတားအတနး အာဟာရခ္ိဳ႕တဲံ 

ေနေၾကာငး့ေတျ႕ရြိရ်ခငး့။ ယငး့အေ်ခအေနမ္ဳိ့သညး ကမ႓ာ႔က္နး့မာေရ့အဖျ႕ဲ 

(WHO) မြ “်ပငး့ထနးဆို့ွါ့” သညံးအေ်ခအေနတစးရပးအ်ဖငး ံ

သတးမြတးထာ့ၿပီ့ ၁ငး့အေ်ခအေနတျငး လိုအပးေသာ အစာ့အစာ 

ေထာကးပဵံေရ့ အစီအစဥးမ္ာ့အာ့ ေဆာငးရျကးရနး 

အမိနး႔ထုတး်ပနးထာ့ၿပီ့်ဖစးသညး။  

IDP စခနး့မ္ာ့သုိ႔ ကူညီေထာကးပံဵမႈမ္ာ့ အနညး့ငယးသာ ေရာကးရြိ်ခငး့ ႏြငံး 

၁ငး့တို႔အာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေပ့ေသာ အဖျ႕ဲမ္ာ့သညး အစာ့အစာ ၊ 

ေဆ့ွါ့ ႏြငံး အမို့အကာယာယီတဲမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ရာတျငး 

အခကးအခဲ်ပႆနာမ္ာ့အာ့ ရငးဆိုငးေနၾကရ်ခငး့။ ေက့္လကးေဒသမ္ာ့ ႏြငး ံ

နယးစပးအနီ့တျငးေနထိုငးၾကေသာ ခုခဵႏိုငးစျမး့မရြိသညံး လူထုတစးရပးသညး 

တရာ့ွငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ ကူညီေထာကးပဵံမႈ တစးစဵုတစးခုမြ္ 

လကးခဵရရြိမႈ မရြိၾက်ခငး့။ ၁ငး့တို႔သညး ႏိုငးငဵတကာအလြဴရြငးအသိုငး့အွိုငး့မြ 

အထူ့သ်ဖငးံ လ္စးလ္ဴရႈထာ့ေသာ ရပးရျာအေ်ခ်ပဳ CBOs အဖျ႕ဲအစညး့ 

မ္ာ့ထဵမြသာလြ္ငး ကူညီေထာကးပံဵမႈ ရရြိေနၾက်ခငး့။  

ဤစဵုစမး့စစးေဆ့ေလံလာမႈမြ အဆို်ပဳသညးမြာ  အခ္ကးအခ္ာက္ေသာ 

်မနးမာႏိုငးငဵအလယးပိုငး့မြ ႏြစးတို့ ႏိုငးငဵေရ့ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ 

နယးစျနးနယးဖ္ာ့တစးေလြ္ာကးတျငး ေနထိုငးၾကေသာ 

တိုငး့ရငး့သာ့်ပညးသူလူထုမ္ာ့၏ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အေ်ခအေနမ္ာ့ သို႔ 

၁ငး့တို႔၏ စာ့ွတးေနေရ့အေ်ခအေန တို့တကးလာမႈတို႔အာ့ 

အေကာငးအထညးေဖား အက္ိဳ့သကးေရာကးႏိုငး်ခငး့မ္ိဳ့မရြိေသ့ေခ္။ 

်မနးမာအစို့ရသညး ႏိုငးငဵအတျငး့ ပိုမို၍လျတးလပးမႈရြိလာေၾကာငး့ကို 

ေဖားေဆာငးေၾက်ငာသညံးအေန်ဖငံး အငးတာနကးွကး(ဘး)ဆိုကးအခ္ိဳ႕အာ့ 

ပိတးပငးမႈတို႔အာ့ရပးဆိုငး့်ခငး့ ၊ ရုပးသဵႏြငးံစာနယးဇငး့နယးပယးမ္ာ့တျငး 

အကနး႔အသတး်ဖငံးသာ ဆငးဆာစီစစး်ဖတးေတာကး်ခငး့ ႏြငးံ 

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးအပါအွငး အ်ခာ့အနညး့ငယးေသာ 

ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ လႊတးေပ့်ခငး့စသညးတို႔ကုိ လုပးေဆာငးခဲံသညး။ 

ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့မြ အခ္ိဳ႕ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့က ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး 

ႏိုငးငဵေရ့အေ်ပာငး့အလတဲစးရပး ်ဖစးလာေၾကာငး့ အခိုငးအမာ 

ဆိုေနၾကေသားလညး့ ယငး့ေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့သညး ၿမိဳ႕ေန ဗမာတိုငး့ရငး့သာ့ 

လူထုတစးရပးအတျကးသာ အဓိကအေန်ဖငး ံ

သီ့သနး႔ကနး႕သတးထာ့်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။ ထုိ႔အတျကးေၾကာငးံ 

ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့အပါအွငး ်မနးမာႏိုငးငဵလူထုတစးရပးလဵု့သညး 

တိုကးပျမဲ္ာ့ ႏြငံး ႏိြပးစကးညြငး့ပနး့်ခငး့စသညးတို႔ကုိ 

ဆကးလကးရငးဆိုငးေနၾကရၿပီ့ ရကးစကးၾကမး့ၾကဳတးေသာ 

စစးအစို့ရစနစးေဟာငး့ႀကီ့သညး ၁ငး့တို႔အာ့ အစဥးသ်ဖငံး 

ၿခိမး့ေ်ခာကးေနသညးံအရာတစးခုအ်ဖစး 

ဆကးလကးတညးရြိေနေပဦ့မညး်ဖစးသညး။  

ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ သနး့ေရႊ ေ်ပာေနက္ “စညး့ကမး့တက္ရိြေသာ ဒီမိုကေရစ”ီ 

စနစးသို႔ေရာကးရြိရနး အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာ ေ်ခလြမး့မ္ာ့ 

စတငးေလြ္ာကးလြမး့ ေဆာငးရျကးေနမႈအေပၚ ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့မြ 

တုနး႔်ပနးသညံးအေန်ဖငး ံ်မနးမာႏိုငးငဵအေပၚ ပိတးဆုိ႔အေရ့ယူမႈမ္ာ့အာ့ 

ေလ္ာ႔ေပါံေပ့ရနး စဥး့စာ့ေနၾကၿပီဆိုသညံး အခ္ိနးသညး 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ဆရာွနးမ္ာ့အဖျ႕ဲ PHR ၏ 

ေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့အရ အေရ့ပါေသာအခိုကးအတဵံ တစးခုအ်ဖစး 

်မငးေတျ႕လာႏိုငးၿပီ်ဖစးသညး။ PHR အဖျ႕ဲအစညး့အေန်ဖငး ံ်မနးမာအစို့ရမြ ပိုမိ၍ု 

လမး့ဖျငးံေပ့ပါမညးဟု ဂတိ်ပဳတငး်ပခ္ကးအာ့ လကးခဵႀကိဳဆိုပါေၾကာငး့ ႏြငး ံ

်မနးမာႏိုငးငဵသာ့အာ့လုဵ့အတျကး အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညံး 

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့သညး ႏႈတး်ဖငးံသာမဟုတးဘ ဲ

လကးေတျ႕အေကာငးအထညးေပၚလာေစရနး ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့မြ 

ေသခ္ာစျာေစာငံးၾကညးံရနး တိုကးတျနး့အႀကဵ်ပဳအပးပါသညး။ ကခ္ငး ႏြငံး 

အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့စ ုမ္ာ့သညး ဗမာစစးတပး၏လကးေအာကးတျငး စို့ရိမးဖျယး 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ဆကးလကးခဵစာ့ေနၾကရသညး။ 

အစို့ရ၏ မတရာ့ဖိႏြိပးမႈ အတိုငး့အတာပမာဏအာ့ ေစံေစံစပးစပး 
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ပိုငး့်ခာ့စိတး်ဖာ်ခငး့ ႏြငးံ မတရာ့်ပဳလုပးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ 

၁ငး့တို႔်ပဳမူသညံးလုပးရပးမ္ာ့ကုိ တာွနးယူသညံး စနစးတစးခ ုတညးေထာငး်ခငး့ 

စသညးတို႔အာ့်ဖငးံသာ စစးမြနးေသာ တို့တကးမႈအေ်ခအေနတို႔အာ့ 

မြနး့ဆတုိငး့တာရ ႏိုငးသညး။  

 
IDP စခနး့မြ ကေလ့မ္ာ  ့  ဓါတးပဵ ု: PHR 

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ  ့

အသစးေရျ့ု်ခယးတငးေ်မြာကးထာ့သညံး ်မနးမာအစို့ရက ်မနးမာႏိုငးငဵသညး 

ဒီမိုကေရစီလမး့စဥးသို႔ ဦ့တညးေလြ္ာကးလမး့ေနၿပီ်ဖစးသညးဟ ုဆိုေသားလညး့ 

ယငး့လမး့စဥးသညး ကခ္ငးတိုငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့ႏြငံး 

အက္ဵဳ့ွငးသကးဆိုငးေသာ အေၾကာငး့ကိစၥတစးရပး ်ဖစးမလာေသ့ေခ္။ 

ကခ္ငးႏိုငးငဵေရ့ပါတီမ္ာ့သညး ဿွှွ ေရျ့ေကာကးပျအဲတျငး့ 

လႊတးေတားပါလီမဵ၌ ကိုယးစာ့်ပဳအေန်ဖငံးပါွငးရနး 

်ငယးပယး်ခငး့ကိုခဵရခဲံသညးသာမက လကးရြိအေ်ခအေနတျငး ၁ငး့တို႔သညး 

စစးတပး၏ ႏြိပးစကးညြငး့ပနး့်ခငး့ကို ခဵေနၾကရသညး။ 

်မနးမာႏိုငးငဵတျငး တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုတို႔အာ့ ဆကးလကး၍ 

ဖိႏိြပးခ္ဳပးခ္ယးေန်ခငး့သညး စစးတပး၏ တိုကးခိုကးေခ္မႈနး့မႈမ္ာ့ကုိ 

ခဵစာ့ေနၾကရေသာ ်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ်မနးမာအစို့ရမြ ေၾက်ငာေ်ပာဆိသုညံး 

တို့တကးမႈအေ်ခအေနတို႔သညး ယငး့်ပညးသူလူတုိ႔၏ တို့တကးမႈအတျကး 

ပဵုရိပးအရာထငးမညးမဟုတးေၾကာငး့ ေဖား်ပေန်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။ 

စစးရာဇွတးမႈက္ဳ့လျနး်ခငး့မ္ာ့အပါအွငး 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့မြ 

အာရုဵစိုကးအေလ့ေပ့်ခငး့ ႏြငးံ ဖိအာ့ေပ့်ခငး့ စသညးတို႔သညး 

ဆကးလကးလုိအပးေနေသာ ခိုငးလဵုသညံး အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့ပငး်ဖစးသညး။ 

်မနးမာအစို့ရထဵသုိ႔ -   

 လကးနကးကုိငး တိုကးပျဲ ဥပေဒအရ ညြငး့ဆႏဲိြပးစကး်ခငး့မ္ာ့ ႏြငံး 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ 

ရပးတနး႔ေပ့ေရ့။ 

 ကခ္ငး်ပညးနယး အရပးရပးတျငးရြိေသာ ်ပညးတျငး့ စစးေ်ပ့ဒုကၡသညး 

IDPs မ္ာ့အာ့ အကူအညီမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့ေရ့။ 

 ကုလသမဂၢအဖျ႕ဲ ၊ ႏိုငးငဵတကာမြ အစို့ရမဟုတးေသာ NGOs 

အဖျ႕ဲမ္ာ့ ႏြငး ံေဒသဆုိငးရာ အစို့ရမဟုတးေသာ NGOs အဖျ႕ဲမ္ာ့မြ 

ကခ္ငး်ပညးနယးရိြ စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး အစာ့အေသာကး 

ႏြငံး ေဆ့ွါ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ ေပ့ပို႔်ဖနး႔ေွေပ့ႏိုငးရနးစသညံး 

ကူညီလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့ ပိတးပငးတာ့ဆီ့်ခငး့မရြိဘ ဲ

ချငးံ်ပဳေပ့ေရ့။ 

 အသစးဖျ႕ဲစညး့ထာ့ေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ 

အမ္ိဳ့သာ့ေကားမရြငးအဖျ႕ဲအေန်ဖငးံ 

အမ္ိဳ့သာ့ႏိုငးငဵေတားအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၏ အဆငံးအတနး့ (The 

Paris Principles) ႏြငံး သကးဆုိငးသညးံ ကိုယးပိုငးမူမ္ာ့အာ့ 

ထိနး့သိမး့ရနး လိုအပးေသာ လျတးလပးမႈ ႏြငံး 

မူွါဒမတူေသားလညး့ယြဥးတျဲႏိုငးမႈ (pluralism) ွါဒီ 

စသညးတို႔အပါအွငး ႏိုငးငဵအတျငး့ 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ်ပ႒ာနး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ထိနး့သိမး့ေစာငံးေရြာကးေရ့။ 

 ဿွှွ ခုႏြစး မတးလတျငး ကုလသမဂၢ 

အထူ့စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ပုဂၢိဳလးမြ ်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး့ 

လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာအေ်ခအေနမ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳရနး 

အႀကဵ်ပဳခ္ကးႏြငးံအညီ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မူအာ့ ဆနး႔က္ငးသညံး 

ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့မ္ာ့အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး 

ကမ႓ာ႕ကုလသမဂၢအာ့ ဖိတးေခၚမႈ်ပဳေရ့။ 
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KIO သညး တရုတး - ်မနးမာနယးစပးတေလြ္ာကး ကခ္ငး်ပညးနယးရြ ိ

နယးေ်မအစိတးအပိုငး့အခ္ိဳ႕အာ ့ထိနး့ခ္ဳပးလ္ကးရြိသညး။ KIO ႏြငးံ 

်မနးမာအစို့ရတို႔အၾကာ့ အပစးအခတးရပးစဲေရ့သေဘာတူညီမႈစာခ္ဳပးသညး 

ဤႏြစး အေစာပိုငး့တျငး ပ္ကး်ပာ့ခဲံၿပီ့ KIO လကးနကးကုိငးတပး KIA ႏြငးံ 

်မနးမာအစို့ရတပးတို႔အၾကာ့တျငး တိုကးပျမဲ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ခဲံၾကသညး။ 

KIO သညး IDPs စခနး့အခ္ိဳ႕တို႔မြ အုိ့အိမးမဲစံစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး 

လိုအပးေသာ အစာ့အေသာကး ၊ အမို့အကာ ႏြငးံ အ်ခာ့လုိအပးသညးမ္ာ့ကုိ 

ကူညီေထာကးပဵံေပ့လ္ကးရြိသညး။ 

KIO ထဵသုိ႔ -  

 လူမႈအသိုငး့အွိုငး့အေ်ခ်ပဳ CBOs အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငံး 

ထိထိေရာကးေရာကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးၿပီ့ 

အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညး IDPs မ္ာ့အတျကး လိုအပးေသာ 

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကုိ ေပ့ပို႔ေရ့။ 

KIA ထဵသုိ႔ -  

 လကးနကးကုိငး ပဋိပကၡမ္ာ့ႏြငံးသကးဆိုငးေသာ ဥပေဒ အာ့လုဵ့အာ့ 

လိုကးနာေစာငးံထိနး့ေရ့။ 

မၾကာေသ့မီအခ္ိနးက ႏိုငးငဵေရ့ အက္ဥး့သာ့မ္ာ့အာ့ လႊတးေပ့်ခငး့ ႏြငး ံ

တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စုတို႔အာ့ တိုကးခိုကးမႈ ရပးစဲ်ခငး့စသညံး ပဓာနက္ေသာ 

တို့တကးမႈအေထာကးအထာ့မ္ာ့ ်ဖစးေပၚခဲံသညးတံစးကာလ 

်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငး ံဿွှ၁ တျငး ေဒသဆုိငးရာ အဓိက သဘာပတိႏိုငးငဵအ်ဖစး 

ေဆာငးရျကးရနးေတာငး့ဆုိမႈအာ့ အေရြ႕ေတာငးအာရြႏိုငးငဵမ္ာ့ဆိုငးရာ 

(အာဆီယဵ) အသငး  ့က သေဘာတူလကးခဵခဲံသညး။ ်မနးမာႏိုငးငဵသညး 

သဘာပတိႏိုငးငဵအ်ဖစး စတငးေဆာငးရျကးခဲံသညး ံႏြစးမ္ာ့မြစ၍ ႏိုငးငဵအတျငး့ 

သိသာထငးရြာ့ၿပီ့ အရြညးတညးတံဵမႈရြိေသာ 

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လမဲႈမ္ာ့်ဖစးေပၚလာရနးအတျကး အာ့ေပ့တိုကးတျနး့ရနး 

အာဆီယဵအသငး့အေန်ဖငးံ အချငးံအေရ့တစးရပး ရရိြ်ခငး့ပငး်ဖစးသညး။  

 

အာဆီယဵအသငး  ့ႏြငံး အေမရိကနး်ပညးေထာငးစ ုထဵသုိ႕ -  

်မနးမာႏိုငးငဵသညး သဘာပတိႏိုငးငဵေနရာသို႔ မေရာကးရြိမြ ီအဓိကက္ေသာ 

စဵမ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေစရနး လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ ႏြငး ံ

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့တျငးသာမက အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့တျငး 

စစးရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့မ္ာ့ စသညးတို႔အာ့ အဆဵု့သတးရပးစဲရနးအတျကး 

တိုကးတျနး့ႏႈိ့ေဆားေပ့ေရ့။ 

ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့အာ့တုိကးခိုကးမႈ ရပးစဲရနး ႏြငး ံ

အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး ကာကျယးေစာငးံေရြာကး်ခငး့ ႏြငံး 

ကူညီေထာကးပံဵ်ခငး့စေသာ စီစဥးေထာကးပဵံေပ့ရမညး ံတာွနးွတၲရာ့မ္ာ့အာ့ 

လိုကးနာေစာငးံထိနး့ရနး ေတာငး့ဆုိေရ့။ 

အာဆီယဵ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အစို့ရခ္ငး့ ေကားမရြငးအဖျ႕ဲ (ASEAN 

Intergovernmental Human Rights Commission) ႏြငးံေတျ႕ဆဵုရာ တျငး 

ကခ္ငး်ပညးနယးရြ ိအုိ့အိမးမဲစံစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ 

အေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ ထညးံသျငး့ေဖား်ပေရ့။ 

်မနးမာႏိုငးငဵအတျငး  ့လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ အဆကးအ်ပတး 

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အေပၚ ႏိုငးငဵတကာလူမႈအသိုငး့အွ ိုငး့မြ 

အမ္ိဳ့မ္ိဳ့ေသာနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ တုဵ႔်ပနးမႈ်ပဳခဲံၿပီ့်ဖစးသညး။ ႏိုငးငဵအတျငး့ 

ရာဇွတးမႈက္ဳ့လျနး်ခငး့တို႔အာ့ ႏိုငးငဵတကာအေန်ဖငံး မ္ကးႏြာလိုကး်ခငး့မရြိဘ ဲ

စဵုစမး့စစးေဆ့ရာတျငး အရြိနးအဟုနးရရြိေနၿပီ်ဖစးေသားလညး့ 

ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့ွငးအခ္ိဳ႕တို႔က ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရလုပးေဆာငးသညး ံ

တို့တကးမႈအစိတးအပိုငး့ အနညး့ငယးကုိသာ ်မငးေတျ႕ၿပီ့ 

စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳ်ခငး့ သို႔မဟုတး အ်ပစးတငးေွဖနး်ခငး့စသညးတို႔ထကး 

ညိြႏိႈငး့ေဆျ့ ေႏျ့မႈမ္ာ့ကုိ ်မြငးံတငးလုပးေဆာငးရနး 

အခ္ိနးက္ေရာကးေနၿပီဟူ၍သာ ထငး်မငးေနၾကသညး။  

အစို့ရ၏ ႏြစးအလုိကး တို့တကးလုပးေဆာငးမႈအစိတးအပိုငး့တို႔အာ့ 

အာ့ေပ့တိုကးတျနး့မႈ်ပဳသငးံေသားလညး့ ၁ငး့တို့တကးမႈအဆငးံမ္ာ့သညး 

ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ရြိ ပဋိပကၡမ္ာ့ ႏြငံး 

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ လူ႕အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့အာ့ 

ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့မြ ေဖားညႊနး့ေ်ပာဆိုလာသညံးအခါတျငးမူ 

အဟနး႕အတာ့ ်ဖစးမေနသငးံေခ္။  

ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွ ိုငး့ ထဵသုိ႔ -  

ကခ္ငးအုိ့အိမးမဲစံစးေ်ပ့ဒုကၡသညး IDPs မ္ာ့အာ့ ေထာကးပဵံေပ့ေနေသာ 

အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ ႏြငးံ တရာ့ွငးနညး့လမး့မ္ာ့်ဖငံး 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ အေထာကးအပဵံမ္ာ့အာ့ ဟနး႔တာ့ပိတးဆုိ႔မႈၾကာ့မြ 

ရရြိေစရနး မၾကာခဏလႈပးရြာ့ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ေနေသာ လူူမႈအေ်ခ်ပဳ 

COBs အဖျ႕ဲအစညး့တို႔အာ့ ေငျေၾက့အရကူညီေထာကးပဵံ်ခငး့တို႔အာ့ 

်မြငးံတငးေပ့ေရ့။ 
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ကခ္ငး်ပညးနယးတျငးသာမက ်မနးမာႏိုငးငဵ၏ အ်ခာ့ေသာ ေဒသမ္ာ့ရြိ 

အေၾကာငး့ၾကာ့အစီရငးခဵၿပီ့်ဖစးေသာ ရာဇွတးမႈက္ဴ့လျနး်ခငး့အေၾကာငး့ 

တို႔အာ့ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး ကုလသမဂၢစဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ 

ေကားမရြငးအဖျ႕ဲတစးရပး တညးေထာငးေရ့။ 

တိုငး့ရငး့သာ့လူနညး့စု နယးေ်မေဒသအရပးအရပးတျငး 

အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ကို တိုကးခိုကး်ခငး့အာ့ အဆဵု့သတးေရ့ အပါအွငး 

သတးမြတးထာ့ေသာ စဵမ္ာ့အတိုငး့ကုိကးညီမႈရြိေစရနး ်မနးမာအစို့ရအာ့ 

ဆကးလကးဖိအာ့ေပ့ေရ့။ 

တရုတးႏိုငးင ဵထဵသုိ႔ -  

 တရုတးႏိုငးငဵရြ ိကခ္ငး အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အတျကး 

ဒုကၡသညးစခနး့မ္ာ့ တညးေဆာကးရနး ကုလသမဂၢ 

ဒုကၡသညးမ္ာ့ဆုိငးရာ မဟာမငး့ႀကီ့ရုဵ့ UNHCR အာ့ အချငးံေပ့ေရ့။ 

 ကခ္ငး်ပညးနယးရြ ိစစးေ်ပ့ဒုကၡသညး IDPs မ္ာ့အာ့ 

လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ အကူအညီမ္ာ့ ေပ့ေရ့။ 

 

 

ကမ႓ာ႔ကုလသမဂၢ ထဵသုိ႔ -  

ကခ္ငး်ပညးနယး ႏြငံး တရုတး - ်မနးမာနယးစပးတေလြ္ာကးရြ ိ

စစးေ်ပ့ဒုကၡသညးမ္ာ့အာ့ လိုအပးေသာ အကူအညီမ္ာ့ ေထာကးပံဵေပ့ေရ့။ 

မြတးတမး့တငးထာ့ေသာ လူ႕အချငံးအေရ့ဆိုငးရာ 

ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ ႏြငံး အကူအညီမ္ာ့ကုိ ်ဖနး႕်ဖဴေပ့ေွရာတျငး 

ေဒသအတျငး့ တိက္ေသာ လူ႕အချငံးအေရ့ဆိုငးရာ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ ်ဖစးရပးမ္ာ့ 

ႏြငး ံအကူအညီလုိအပးမႈ အတိုငး့အတာစသညးံ အကဲ်ဖတးခ္ငးံခ္ိနးခ္ကးတုိ႔ကို 

ရရြိေစရနး လူမႈအေ်ခ်ပဳ COBs အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့ႏြငံး 

ထိေတျ႕ဆကးဆဵေဆာငးရျကးေရ့။ 

စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ အဖျ႕ဲတစးရပး ဖျ႕ဲစညး့ရနး အထူ့စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ပုဂၢိဳလး၏ 

အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ႏြငံးအညီ အေရ့ယူေဆာငးရျကးေရ့။ 

 ်မနးမာႏိုငးငဵသို႔ အေမရိကနးႏိုငးငအဵတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပး ဟီလာရီ 

ကလငးတနး လာေရာကးလညးပတးစဥးအခ္ိနးတျငး ကခ္ငး ႏြငံး 

အ်ခာ့တုိငး့ရငး့သာ့လူနညး့စတုို႔၏ လူ႕အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ 

ခ္ိဳေဖာကးခဵရမႈအေ်ခအေနတို႔အာ့ အေလ့ေပ့အာရုဵစိုကးေရ့။ 

 ကခ္ငး်ပညးနယး ႏြငံး တရုတး - ်မနးမာ နယးစပးရြ ိ

အုိ့အိမးမဲံစစးေ်ပ့ဒုကၡသညး IDPs မ္ာ့အာ့ အစာ့အေသာကး ၊ 

ေဆ့ွါ့ ႏြငံး အ်ခာ့ေသာ လူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈဆိုငးရာ 

အေထာကးအပဵံမ္ာ့ကုိ အစို့ရ၏ ခ္ဳပးခ္ယးပိတးပငးမႈမ္ာ့အာ့ 

ေရြာငးချငး့၍ စျမး့စျမး့တမဵ ကူညီေဆာငးရျကးေပ့ေနေသာ 

လူမႈအေ်ခ်ပဳ CBOs အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့အာ့ ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ 

်မြငးံတငးေပ့ေရ့။ 

 ကခ္ငး်ပညးနယးအတျငး့ လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ 

အေ်ခအေနဆို့ွါ့လာမႈတို႔အာ့ ကာကျယးတာ့ဆီ့ရနး 

အေမရိကနးႏိုငးငဵ်ခာ့ေရ့ဌာနမြ တစးဆငး ံအေရ့ေပၚ 

လြဴဒနး့မႈတစးရပး်ပဳလုပးရနး တရာ့ွငးချငးံ်ပဳေရ့။ 

 ်မနးမာတစးႏိုငးငဵလဵု့တျငး လူသာ့ခ္ငး့စာနာမႈဆိုငးရာ 

အကအူညီမ္ာ့အာ့ တို့၍ေထာကးပဵံေပ့ႏိုငးရနး  အေမရိကနးႏိုငးင ဵ

ႏြငံး ႏိုငးငဵတကာအသိုငး့အွိုငး့တို႔၏ လုပးပိုငးချငးံၾသဇာအာဏာတို႔ကိ ု

လကးကိုငးအသဵု့်ပဳေရ့။                       

 စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ အဖျ႕ဲတစးရပး ဖျ႕ဲစညး့ရနး 

အထူ့စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ပုဂၢိဳလး၏ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ႏြငံးအညီ 

အေရ့ယူေဆာငးရျကးေရ့။ 

 

 

 

Full report available at http://physiciansforhumanrights.org. 
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