
 လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ သမားေတာ္မ ား 

 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ 
လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ား ရိွ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာ 
မ ား ကုိ ကုသေပးေနေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ ား 

အက ဥ္းခ ွဳ း ေဖာ္ျပခ က္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀ 



 
 

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္င  ေကာ့ဒ္ဘဇား သုိ႔ ရုိဟင္ဂ ာ ဥ်ီးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ ်ီၿပ်ီး 
စတင္ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ ေသနတ္သ မ ား၊ လူေသန ႔မ ား၊ 
မ်ီးေလာင္ေနေသာ အိမ္ ႏွင့္ လယ္ယာမ ားၾကားမွ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ လမ္းေလွ ာက္ လာခ ့ၾကရသည္။ 

 

ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ၀ါးမ ား၊ ပလတ္စတစ္ အမုိးမ ားျဖင့္ က န္းမာေရး ေဆးခန္းမ ားကုိ အလ င္အျမန္ 
ေဆာက္လုပ္ခ ့ၾကရသည္။ ကမာၻအႏွ ႔မွ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား က လာေရာက္ ကူည်ီခ ့ၾကသည္။ 

 

အသက္ရွငက္ နရ္စေ္သာ ရိဟုင္ဂ ာမ ားကို ကသုေပးခ ့ေသာ ဆရာ၀နမ္ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊ 
ေဘးဘက္အေထာက္အပ မ့ ား ႏွင့္ စတိပ္ညာရွင္မ ား အားလု းၾကားသခိ ့ရေသာ ဇာတလ္မ္းမ ားက 
တစပ္ု စ တည္းျဖစသ္ည္။ 

 

မိသားစုမ ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူမ ား အသတ္ခ ခ ့ၾကရသည္။ အမ ိွဳးသားမ ား အသတ္ခ ခ ့ရၿပ်ီး 
အမ ိွဳးသားမ ား မုဒိန္းက င့္ခ ခ ့ၾကရသည္။ စစ္၀တ္စု ၀တ္ ေယာက္ ားသားမ ားက အမ ိွဳးသမ်ီးမ ားကုိ 
အိမ္ထ တြင္ ပိတ္ထားၿပ်ီး အုပ္စုလုိက္ မုဒိန္းက င့္ခ ့ၾကသည္။ မိသားစု ႏွင့္ 
တရပ္ကြက္တည္းသားမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ မုဒိန္းက င့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
က ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကုိ မျမင္ခ င္မွ တစ္ဆု းျဖစ္သည္။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ ားကုိ ျပန္ေျပာျပရန္ 
စကားလု း မရိွ။ 

 

ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ  ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ ားကုိ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္ ျမင္ေတြ႔ခ ့ၾကရသည္။ ခႏၶာကုိယ္ထိခုိက္မႈအတြက္ သက္ေသကုိ 

မ်ီးယပ္စစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ခ ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ ာက္မဟုတ္သည့္ ကုိယ္၀န္ရိွလာခ ိန္တြင္ 
သိရိွခ ့ၾကရသည္။ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ မ က္လု းခ င္းမဆု ႏုိင္ျခင္း၊ မ က္ရည္က ျခင္း၊ အေၾကာင္းမ ့ 
ကုိယ္လက္ကုိက္ခ ့ျခင္းမ ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္လလ ခ စားေနရျခင္းက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ ားကုိ 
ေဖာ္ျပေနသည္။ 

 

တတ္စြမ္းသမွ  ကုသေပးခ ့ၾကေသာ္လည္း စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွားပါးျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခ ၊ ယဥ္ေက းမႈ ထိရွလြယ္မႈ၊ လူနာမ ားျပားမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခ ရၿပ်ီး 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ ား၏ လုိအပ္ခ က္ႏွင့္ ကုိက္ည်ီမႈမရိွသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား စသည့္ 
အတားအဆ်ီးမ ားစြာရိွသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္လည္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 
ဆက္လက္ရိွၿမ ရိွေနဆ ။ အတားအဆ်ီးမ ားေၾကာင့္ ကုစားရခက္ေနသည္။ အတားအဆ်ီးမ ားက 
ဒဏ္ရာကုိ နက္သထက္ နက္ေစသည္။ 

 

ေသလုေျမာပါး တုိက္ခုိက္ခ ရၿပ်ီး အိမ္ရာမ ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္ခ ၿပ်ီး သု းႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ အမွန္တရာမ ားကုိ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 

 

 

 

 

 
မ က္ႏွာဖု း။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ရိွ ဘလုခါလ်ီ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ လမ္းေလွ ာက္ေနၾကေသာ 
ရုိဟင္ဂ ာ။ ဓာတ္ပု ။ ။ ဒစ္ရန္ဟု ဆာကာ /ေအအက္ဖ္ပ်ီ/ဂတ္တ်ီ ပု ရိပ္မ ား 



အက ဥ္းခ  ွဳး ေဖာ္ျပခ က ္
 

 

 

 

 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခု ရိွ ကြက္ၾကား က န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ ရုိဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ်ီး ႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အေရးေပၚသူနာျပွဳက ကုသမႈေပးေနစဥ္။ 

 

 
၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ရုိဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိ ေဖာက္ဖ က္သည့္ 

ယခင္လုပ္ရပ္မ ားထက္ ပုိမုိဆုိးရြားေသာ က ယ္ျပန္႔ၿပ်ီး စနစ္က နသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကုိ 

ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) က ဆင္ႏႊ ခ ့ပါသည္။၁ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (ယူအန္) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

အုပ္စု မ ားစြာတုိ႔က ျမန္မာ့ လု ၿခ ွဳေရးတပ္ဖြ ႔မ ား က ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ မုဒိန္းမႈ၊ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းမႈ၊ 

လိင္ကၽြန္ျပွဳမႈ၊ အတင္းအဓမၼက  ်ဴးလြန္မႈ၊ လိင္အဂၤါဖ က္ဆ်ီးမႈ ႏွင့္ လိင္အဂၤါမ ား၊ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက ်ဴးလြန္မႈမ ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အက ပ္ကုိင္ မုဒိန္းက င္ျခင္း 

ႏွင့္လိင္ပုိင္းအျမတ္ထုတ္ျခင္းမ ားျပွဳလုပ္ၿပ်ီး ေနာက္ဆု း သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားကုိ အေထာက္အထားမ ား 

ျပွဳစုထားခ ့ၾကပါသည္။၂ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ တရပ္ကြက္သား၊ မိသားစု၀င္မ ားကုိ 

မုဒိန္းက င့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ပုိင္းက ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကုိ အတင္းအဓမၼၾကည့္ ခုိင္းခ ခ ့ရသည့္ 

ျဖစ္ရပ္မ ားစြာကုိလည္း ျပန္ေျပာျပၾကပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ က “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး 

လုပ္ငန္းမ ား”ဟု ေခၚသည့္ လုပ္ငန္းမ ား ၿပ်ီးေနာက္ ရုိဟင္ဂ ာ ၇၂၀၀၀၀ ေက ာ္တုိ႔ 

အိမ္န်ီးနားခ င္းႏုိင္င  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ထြက္ေျပးခ ့ၾကရပါသည္။  

ယင္းသုိ႔ေသာ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ားကုိ ခြ ျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ 

တပ္မေတာ္က ရုိဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ အမ္ိရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ 

တုန္လႈပ္ ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ ဗ ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသု းခ ခ ့ျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကပါသည္။၃ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ်ီအိတ္ခ ္အာ) သည္ ျမန္မာႏုိင္င  တြင္ ရုိဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား လူနည္းစု 

လူမ ိွဳးမ ားကို ဖိႏိွပ္မႈမ ားကုိ ၁၅ ႏွစ္ေက ာ္ ၾကာ အေထာက္အထားမ ား ရယူခ ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ 

ႏွစ္မ ားတြင္ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အသက္ရွင္က န္ခ ့ေသာသူမ ားကုိ ေဆးမႈခင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္ 

ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားႏွင့္သက္ဆုိက္သည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္ 

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ အခ က္အလက္မ ားကုိ စုေဆာင္းခ ့ပါသည္။ 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ တြင္ ၄င္းတုိ႔အား ေစာင့္ေရွာက္ခ ့ေသာသူမ ား - ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊ 

စိတ္က န္းမာေရးပညာရွင္မ ား ႏွင့္ အျခားက န္းမာေရး ၀န္ထမ္း မ ားက ရုိဟင္ဂ ာ 

ဒုကၡသည္မ ားႀက ွဳေတြ႔ခ ့ရသည္မ ားကုိ အခ ိွဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ ားက 

မွတ္တမ္းတင္ထားႏုိင္ခ ့ပါသည္။ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က ရုိဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား ခ စားခ ့ရသည့္ သ်ီးျခား 

အၾကမ္းဖက္မႈပု စ မ ားအေၾကာင္း ကုိ ထုတ္ျပန္ေပး ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ၏ အျမင္ကုိ ရွာေဖြခ ့ပါသည္။ 

 
ပ်ီအိတ္ခ ္အာ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပုိင္း ရုိဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားကုိ 

က န္းမာေရးဌာနမ ိွဳးစု တြင္ ေတြ႔ဆု ခ ့ဖူးၾကေသာ နယ္ပယ္မ ိွဳးစု  မွ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ကုိ အင္တာဗ ်ဴးခ ့ပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴး တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပုိင္း 

ျမန္မာႏုိင္င မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ထြက္ေျပးလားသည့္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ ား၏ ပု စ  ႏွင့္ခ စားခ ့ရေသာ အေျခအေနမ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ်ီး အထူးသျဖင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ ၄င္းတုိ႔၏ အျမင္ ႏွင့္ နားလည္ ထားသည္မ ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ခ ့ပါသည္။ 

 
အဆုိပါ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆုိအရ ျမန္မာႏုိင္င တြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွ ႔တြင္ ျဖစ္ပြားၿပ်ီး ဘု ပု စ မ ိွဳးရိွသည္။ 

၄င္းက န္းမာေရးပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ျပန္ေျပာင္းေျပာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖြ ႔၀င္မ ား ႏွင့္ 

ယူန်ီေဖာင္း၀တ္မ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပု စ မ ိွဳးကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူရာတြင္ 

အေထာက္အပ ့ျဖစ္ေစၿပ်ီး အျခားအစ်ီရင္ခ စာမ ားစြာ ႏွင့္လည္း ကုိက္ည်ီမႈရိွသည္။၄ 

 

 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



“သူမ စတင္ငုိေၾကြးၿပ်ီး စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ေၾကာင့္ မုဒိန္းက င့္ခ ခ ့ရသည့္ သူမ၏ 
အေတြ႔အႀက ွဳကုိ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေျပာျပခ ့ပါသည္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္  

 
ပ်ီအိတ္ခ ္အာက ျပွဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ က “နယ္ေျမ 

ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ျပွဳလုပ္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ 

ေနရာအႏွ ႔ႏွင့္ စနစ္တက  လိင္အႀကမ္းဖက္မႈမ ားကို ျပွဳလုပ္သူမွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္၊ 

တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ဟုေသာ စြပ္စြ ခ က္ကို ပိုမို ရုပ္လု းေပၚေစခ ့သည္။ 

 
ဤေလ့လာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔၏ လူနာမ ား က 

ႀက ွဳေတြ႔ခ ့ ရသည္မ ားကို ျပန္ေျပာျပမႈတြင္ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္မႈ၊ လိင္အျမတ္ 

ထုတ္မႈ ႏွင့္ အျခား ပုဂ ၢိွဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈ၊ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

ယွဥ္တြ ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက ျဖစ္ၿပ်ီး တပ္မေတာ္က 

ျပွဳလုပ္သည္ဟု ေျပာၾကေၾကာင္း အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 
ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးထားသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလု းက တကယ္ 

ျဖစ္ခ ့ေၾကာင္း သက္ေသရွိသည္ သုိ႔မဟုတ္ အမ ိွဳးသမ်ီး၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ 

ေယာက္ ားေလး၊ ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အေျချပွဳ ႏွင့္ 

က ားမ အေျချပွဳ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာခ ရဖူးသည္ဟု 

တည်ီတညြတ္ထ  ထြက္ဆုိၾကပါသည္။ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးသည့္ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းအားလု းက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အဆုိပါလုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဆုိးက ိွဳးမ ားကုိ ေတြ႔ရွိခ ့ရသည္။ ၄င္းတို႔သည္ 

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို 

အေျခခ အေဆာက္အအု  မျပည့္စု မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ 

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ တု ႔ျပန္က န္းမာေရး စနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္ 

မလု ေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရာအႏွ ႔ေတြ႔ရၿပ်ီး ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို လု ေလာက္စြာ 

အာရု မစိုက္ႏိုင္ခ ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 
မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဖစ္လာသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 

ပက္သက္သည့္ လူနာ၏ ရာဇ၀င္မ ားသည္ အမ ိွဳးသမ်ီးက မုဒိန္းက င့္ခ ၿပ်ီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွာေဖြျခင္းမွမဟုတ္ဘ  မ်ီးယပ္ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္အပ္ျခင္းက ့သုိ႔ေသာ 

အျခားအေၾကာင္းျပခ က္မ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ်ီး၍သည္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိခ ့ရသည္ကမ ားသည္ဟု 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေျပာျပခ ့ပါသည္။ လူနာမ ား၏ အျပွဳအမူ ႏွင့္ 

စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေနမ ားကုိ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ စုေဆာင္ထားမႈမ ားက ဤလိင္ 

အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ၄င္းတုိ႔ျဖစ္ပြားခ ့ၿပ်ီးေနာက္ႏွစ္မ ားစြာတုိင္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ ့သူမ ားအေပၚ နက္န စြာ ကာလၾကာရွည္စြာ အနာတရျဖစ္က န္ရွိႏိုင္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တာဗ ်ဴးခ ့ေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ားအတြက္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပ ့ လုိအပ္ခ က္မ ားစြာ 

ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ ့ပါသည္။ 

 
ေနာက္ဆု းအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ထြက္ေျပးရေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား 

အထူးသျဖင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

ႏွင့္ ဆက္စပ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ မ ားကုိ 

ခ စားေနရသူမ ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုိ ရယူရာတြင္ 

အတားအဆ်ီးမ ားစြာကုိ ေက ာ္ျဖတ္ေနရသည္ဟု က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ 

ယင္းအတားအဆ်ီးမ ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ မ ား ကုိ ဆန္းစစ္သည့္ ပရုိတုိေကာမ ား 

မရိွျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊ လူနာ၏ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလု ၿခ ွဳမႈ ႏွင့္ စိတ္အနာတရျဖစ္မႈမ ားပါ၀င္ပါသည္။  

ယင္း အတားအဆ်ီးမ ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ 

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ရယူျခင္းကို ေလ ာ့နည္းျခင္း၊ အနာက က္ရန္ 

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င ၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၾက ွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ 

 

 

 
ဒုကၡသည္စခန္း က န္းမာေရးစင္တာ တစ္ခုတြင္ ရိုဟင္ဂ ာလူနာတစ္ေယာက္အား 
အေရးေပၚေဆးေပးခန္း ဆရာ၀န္က ကုသမႈေပးေနပု  

 
ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀက ွဳႏွင့္ ရင္းႏွ်ီးေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက လိင္ ႏွင့္ 

က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ဘ၀ ႏွင့္ 

ရိုဟင္ဂ ာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ  အက ိွဳးဆက္မ ား၏ 

သက္ေရာက္မႈမ ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ ့ၾကပါသည္။ က န္ရစ္သူမ ား၏ အေတြ႔အႀကွဳ မ ားသည္ 

သက္ဆိုင္ရာရက္စြ အထိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ သင့္တင့္ 

ေလ ာက္ပတ္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာက္ေရွာက္မႈမ ား ႏွင့္  

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္မႈ၊ 

တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို ပိုမိုသက္ေသျပေနပါသည္။  

 
ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒအရ 

အေျခအေနမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရခြင့္ရွိသည့္ အေျခခ  

အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ 

ပုိမုိမ ားျပားလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ပက္သက္ၿပ်ီး စစ္မွန္ေသာ စု စမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား၅၄ ကုိ 

မျပွဳလုပ္ေသးသည္မွာ သု းႏွစ္ ေက ာ္ ၾကာလာၿပ်ီျဖစ္ၿပ်ီး ဤအစ်ီရင္ခ စာသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ႏွင့္ ႏုိင္င တြင္း တရားစ်ီရင္မႈမ ား၆ အတြက္ စု စမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ျခင္း၅ ႏွင့္ 

တရားဆြ ဆုိျခင္းမ ားကုိ အေထာက္အပ ့ ျဖစ္ေစမည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခ ေ့ၾကာင္း ကုိသိရိွရန္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားကုိ ကုသေပးခ ့ေသာ 

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ အခန္းက႑ကုိ မ်ီးေမာင္းထုိးျပေပးေနပါသည္။ ဤစာတမ္းကုိ 

ျပွဳစုေနခ ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ 

ျပစ္ဒဏ္မ ား၇အတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခ မႈတုိ႔ကုိ ေဖြရွာေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္းမ ားစြာ 

လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပ်ီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေလ့လာေနေသာ 

တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ ားတြင္ ေလ ာ္ေၾကးေပးေရး အစ်ီအစဥ္မ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို 

ျဖစ္ေစသည့္ က ားမခြ ျခားဆက္ဆ ျခင္း ႏွင့္ မည်ီမွ မႈမ ား ကို အာရု စိုက္သည့္ ဓားစာခ  

ရ ပု ေငြလည္း ပါသင့္ၿပ်ီး  ေလ ာ္ေၾကးေပးေသာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေသာ ႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမ ေသာ 

သေဘာသဘာ၀မ ိွဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအစ်ီရင္ခ စာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ား ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ 

တာ၀န္ခ မႈရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ က္မ ား ရွိေနၿပ်ီး အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ 

၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လိုအပ္ခ က္မ ားကို ဥ်ီးစားေပးေသာ အေျပာင္းအလ ဆိုင္ရာ 

တရားမွ တမႈ ကို အျခားပု စ ျဖင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။၈  

 

 

 
“လူတုိင္းပ လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေျပာခ င္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေတြ႔[ခ ]့ရတ ့လူတုိင္းက 

အၾကမ္းဖက္မႈ န ႔ ခရ်ီးရ ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ခ စားေနရတာ 
လု း၀ေသခ ာတယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေျပာခ င္တယ္… 
လူေကာင္းတစ္ေယာက္တစ္ေလကုိ မွ ငါေတာ့ မေတြ႔မိဖူး” 

၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္ 

 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ား ရိွ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာ မ ား ကုိ ကုသေပးေနေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ ား 



တုိက္တြန္းအႀက ျပွဳခ က္မ ား 
 

 

 

 
ျမန္မာႏိုင္င တြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀက ွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပမာဏ၊ ထိခိုက္မႈ 

ႏွင့္ ပု စ မ ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အတူေန ပါတနာမ ား 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိရန္ အတားအဆ်ီးမ ား 

အထူးပတ္သက္သည့္ ဤအစ်ီရင္ခ စာမွ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအရ ႏိုင္င ၊ ေဒသ ႏွင့္ 

ႏိုင္င တကာအဆင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ ား လိုအပ္ေနေနၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္င အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ ားကို 

ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ၄င္း၏တာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ၊ 

အဓြန္႔ရွည္မည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား၊ ဓားစာခ မ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ တရားမွ တေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ  မျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ တာ၀န္ခ မႈ ႏွင့္ 

အာမခ ခ က္မ ားေပးႏိုင္စသည့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ား၏ 

ခ က္ခ င္းလက္ငင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကိို ကူည်ီေပးရန္အတြက္ ႏိုင္င မ ား ႏွင့္ အျခား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခ မႈအား ကူည်ီေပးရန္ ႏုိင္င မ ား ႏွင့္ အျခား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ားတြင္ရိွသည့္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မ ား ႏွင့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ ားႏွင့္အည်ီ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား သည္ ခ က္ခ င္း ျဖစ္ၿပ်ီး 

အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ေအာက္ပါ တိုက္တြန္းအႀက ျပွဳခ က္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

 
ျမန္မာအစိးုရသို႔။ ။ 

▪ တပ္မေတာ္၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ဗ ်ဴစာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသု းခ ျခင္း အပါအ၀င္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ ားကုိ ေဖာက္ဖ က္က ်ဴးလြန္ခ ့ျခင္းမ ား အားလု းအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ 

တရားမွ တေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ စု စမ္းစစ္ေဆးေရးမ ားကုိ ခ က္ခ င္းလက္ငင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။  

▪ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလု ၿခ ွဳေရးတပ္ဖြ ႔မ ားက ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကုိ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ဓားစာခ မ ားကုိ ကုစားမႈမ ားေပးႏုိင္ေစရန္ 

လူ႔အခြင့္အေရးက ်ဴးလြန္သူမ ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ ၿမိွဳ႕ျပတရားရု းေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

တရားစ်ီရင္ေပးရန္။ 

▪ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ ားအရ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ရိွသည့္ ၀တၱရားမ ားအတုိင္း 

ရုိဟင္ဂ ာမ ားအပါအ၀င္ လူမ ိွဳးစုအားလု း၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္သည့္ 

ဥပေဒျပွဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကုိ ခ က္ခ င္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  
▪ ႏုိင္င သားျဖစ္ရန္ အာမခ ေပးျခင္း၊ အိမ္ႏွင့္စုိက္ကြင္းမ ားကုိ ျပွဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အဆုိပါ 

ရာဇ၀တ္မႈမ ား ထပ္မ မျဖစ္ပြားေစရန္ တရား၀င္ အာမခ ေပးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ 

ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပွဳေပးၿပ်ီး 

ေဘးကင္းလု ၿခ ွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွၿပ်ီး မိမိဆႏၵအေလ ာက္ တုိင္းျပည္ 

ျပန္၀င္ခြင့္ျပွဳရန္။ 

 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိးုရသို႔။ ။ 

▪ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အထူးသျဖင့္ 

ရုိဟင္ဂ ာမ ား အတြက္ စိတ္လူမႈအေထာက္အပ ့အပါအ၀င္ 

သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရိွေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ ရုိဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားတြင္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မ ား ရရိွေစရန္အတြက္ 

ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ ဒုကၡသည္အျဖစ္ တရား၀င္အေျခအေန ႏွင့္ တရား၀င္ 

အေထာက္အထားမ ား ခ က္ခ င္း ခြင့္ျပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ 

တုိင္းျပည္ျပန္ေရူ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာေရႊ႕ေရးတုိ႔သည္ ေဘးကင္းၿပ်ီး 

ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ေနရာေရႊ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဆႏၵအေလ ာက္တုိင္းျပည္ျပန္ျခင္းမ ားျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။  

▪ ျမန္မာႏုိင္င တြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားအားလု းကုိ စု စမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ 

စု စမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရိွေစရန္ ႏွင့္ သက္ေသမ ားစုေဆာင္ရယူႏုိင္ေစရန္အပါအ၀င္ 

အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  
▪ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား သည္ လု ေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ႏွင့္ 

က န္းမားေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ ့မ ား ရရိွေစရန္အတြက္ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 

ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ စု စမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားကုိ အားထည့္ 

အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ 

 
လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ေအဂ င္စ်ီမ ား၊ အလႉရွင္မ ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ ား  

▪ ျမန္မာႏုိင္င တြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ႏွင့္ပက္သက္သည့္ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကုိ အသိအမွတ္ျပွဳၿပ်ီး ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားအးလု း၏ စိတ္လူမႈ ႏွင့္ 

စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပ ့မ ား ခ က္ခ င္းလက္ငန္း ႏွင့္ ကာလရွည္ ရရိွေစရန္ အပါအ၀င္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ၿခ ွဳငု လႊမ္းၿခ ွဳေသာ၊ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ဗဟုိျပွဳေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ပုိမုိရရိွေစရန္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ ေဖာ္ထုတ္လုိသည့္သူမ ားကုိ ဥပေဒအရ အေထာက္အပ ့မ ားေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ ား 

ရရိွရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 

အသက္ရွင္က န္စရစ္ခ ့ေသာသူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ပုိမုိရရိွေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ က န္းမာေရးက႑မွ ေလ့က င့္တတ္ေျမာက္ထားသူမ ားက စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ 

ရာဇ၀တ္မႈ သက္ေသမ ား ရိွရန္အတြက္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လိင္ ႏွင့္ 

က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ) အတြက္ တုိင္တန္းရန္ ႏွင့္ 

အေထာက္အထားရယူရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ ား ဖန္တ်ီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။  

▪ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ 

ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ႏွင့္ စိတ္က န္မားေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပ်ီး 

တရားမွ တမႈရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ နယ္ပယ္အားလု းမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ ား ႏွင့္ အထူးကုမ ားကုိ 

သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တုိင္တန္းရန္ စိတ္ဆႏၵ ကုိ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပ်ီး ေလးစားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းေပးျခင္း 

ပညာေပးျခင္းမ ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  

▪ က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ ား ႏွင့္ စကားျပန္မ ားသည္ ကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ဒြိလိင္၊ 

လိင္ေျပာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း ႏွင့္ လိင္ၾကားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အပါအ၀င္ 

က ်ဴးလြန္ခ ရႏုိင္ေသာ သူမ ားထ မွ က ်ဴးလြန္ခ ရမႈ၏ သေကၤတမ ားကုိ ထိေရာက္စြာ 

ေဖာ္ထုတ္တတ္ၿပ်ီး လု ေလာက္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား 

ေပးႏုိင္ေစရန္ ေလ့က င့္သင္ၾကားေပးရန္။  

▪ အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ရာဇ၀တ္မႈမ ားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား တရားမွ တမႈ 

ရရွေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စနစ္တက အေထာက္အထား ရယူရန္ 

စ ပရုိတုိေကာလ္မ ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးရန္။  
▪ အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ၏ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ားကုိ ေလ ာ့နည္းေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးသု း ပစၥည္း ႏွင့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ ားကုိ ဖန္တ်ီးေပးရန္ ႏွင့္ ရိွႏွင့္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္က န္းမာေရး 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္တန္းျခင္း ႏွင့္ က န္းမာေရးအေထာက္အပ ့မ ားကုိ ရယူျခင္းကုိ 

အားေပးရန္။ 

 

 

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀ phr.org 

 

 

 



တုိက္တြန္းအႀက ျပွဳခ က္မ ား 
အဆက္ 

 

 

 

ႏိုငင္ တကာ အသိငုး္အ၀ိငုး္မ ားသို႔။ ။ 

▪ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 

အႀက်ီးအက ယ္က ်ဴးလြန္ခ ့သူမ ားအား ရႏုိင္သမွ နည္းျဖင့္ အေရးယူ 

ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

▪ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ဗဟုိျပွဳေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ 

နည္းပညာ ႏွင့္ ႏုိင္င ေရးအရင္းအျမစ္မ ားျဖင့္ ျပည့္စု ေသာ ႏုိင္င တကာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ 

အေရးယူႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကုိ ေထာက္ပ ့ေပးရန္။  

▪ ျမန္မာအစုိးရအား ရုိဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ လူမ ိွဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း မွ 

အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား မက ်ဴးလြန္ႏုိင္ေစရန္ 

အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရု းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

နည္းလမ္းမ ားကုိ လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  
▪ လိင္ရာဇ၀တ္မႈမ ား ႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားမႈမ ားကုိ အတင္းအဓမၼ ၾကည့္ခုိင္းျခင္းသည္ 

လူသားမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပ်ီး ၾက်ီးမားေသာ ခ စားမႈ၊ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ႏွလု းကုိ နာက င္ခ စားရေစႏုိင္သျဖင့္ တရားစြ ဆုိသင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္။ 

 

 
▪ လိင္အၾကမ္းဖက္ခ ခ ့ရေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ 

အေျပာင္းအလ ျဖစ္ေစေသာ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏုိင္ေသာ၊ ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္ေစေသာ 

တရားေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ ာ္ေၾကးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပ်ီး ပရုိဂရမ္ ဒ်ီဇုိင္းဆြ ျခင္း ႏွင့္ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တုိ႔တြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ဗဟုိျပွဳ နည္းလမ္းမ ားကုိ 

အသု းျပွဳေပးရန္။  

▪ က ်ဴးလြန္မႈမ ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ဒ်ီဇုိင္းဆြ ထားေသာ အေျပာင္းအလ မ ား ႏွင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ ား၏ လုိအပ္ခ က္မ ား 

ႏွင့္ အျမင္မ ားကုိ ဥ်ီးစားေပးေသာ ႏုိင္င့တကာ တရားမွ တေရး ႏွင့္ တာ၀န္ခ ေရးအတြက္ 

ႀကိွဳးပမ္းအားထုတ္ေပးၾကရန္။  
▪ ဒုကၡသည္မ ားအား လု ၿခ ွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ၊ မိမိဆႏၵအေလ ာက္ 

တုိင္းျပည္ျပန္ခြင့္ကုိ တစ္ေယာက္ခ င္းစ်ီ၏ ေရြးခ ယ္မႈအတုိင္း ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ 

ႏုိင္င သားျဖစ္ေရး အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္မ ားျဖင့္ 

ႏုိင္င တကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပ ့ေပးရန္။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္သမားေတာ္မ ား (ပ်ီအိတ္ခ ္အာ)သည္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ 

သိပၸ နည္းက ၿပ်ီး ယု ၾကည္ရေသာ အသ မ ားကုိ အသု းျပွဳၿပ်ီး ကမာၻအႏွ ႔အျပားရိွ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကုိ အေထာက္အထား ရွာေဖြၿပ်ီးသတိျပွဳမိလာေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက ာ္ 

လုပ္ေဆာင္ခ ့ပါသည္။ ေျမျမွွဳပ္မုိင္းမ ား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပ်ီး ႏုိဘယ္လ္ဆု 

တြ ဘက္ခ ်ီးျမွင့္ခ ရသည့္ ပ်ီအိတ္ခ ္အာသည္ ၄င္း၏ စု စမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက င္မႈမ ားကုိ 

မတရားက င့္ခ ရေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ခ ခ ့ရေသာ က န္းမာေရး ဌာနမ ား 

အတြက္ ထြက္ဆုိေပးေရး၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးေရး၊ လူမဆန္ေသာ 

အျပွဳအမူမ ားကုိ အေထာက္အထားျပွဳစုေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္သူမ ားကုိ 

တာ၀န္ယူေစေရးမ ား အတြက္ အသု းျပွဳပါသည္။ 
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