လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ သမားေတာ္မ ား

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္
လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ား ရွိ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာ
မ ား ကို ကုသေပးေနေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားကို ေမးျမန္းမႈမ ား
အက ဥ္းခ ွဳး ေဖာ္ျပခ က္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င ေကာ့ဒ္ဘဇား သို႔ ရိုဟင္ဂ ာ ဥ်ီးေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပ်ီး
စတင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ သူတို႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ ေသနတ္သမ ား၊ လူေသန႔မား၊
မ်ီးေလာင္ေနေသာ အိမ္ ႏွင့္ လယ္ယာမားၾကားမွ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ လမ္းေလွ ာက္ လာခ့ၾကရသည္။
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ၀ါးမ ား၊ ပလတ္စတစ္ အမိုးမ ားျဖင့္ က န္းမာေရး ေဆးခန္းမ ားကို အလ င္အျမန္
ေဆာက္လုပ္ခ့ၾကရသည္။ ကမာၻအႏွ႔မွ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား က လာေရာက္ ကူည်ီခ့ၾကသည္။
အသက္ရွငက
္ န္ရစ္ေသာ ရိဟ
ု င္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊
ေဘးဘက္အေထာက္အပမ
့ ား ႏွင့္ စိတပ
္ ညာရွင္မ ား အားလုးၾကားသိခ့ရေသာ ဇာတ္လမ္းမ ားက
တစ္ပုစတည္းျဖစ္သည္။
မိသားစုမ ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူမ ား အသတ္ခခ့ၾကရသည္။ အမ ိွဳးသားမ ား အသတ္ခခ့ရၿပ်ီး
အမ ိွဳးသားမ ား မုဒိန္းက င့္ခခ့ၾကရသည္။ စစ္၀တ္စု၀တ္ ေယာက္ ားသားမ ားက အမ ိွဳးသမ်ီးမ ားကို
အိမ္ထတြင္ ပိတ္ထားၿပ်ီး အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက င့္ခ့ၾကသည္။ မိသားစု ႏွင့္
တရပ္ကြက္တည္းသားမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ မုဒိန္းက င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကို မျမင္ခ င္မွ တစ္ဆုးျဖစ္သည္။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ ားကို ျပန္ေျပာျပရန္
စကားလုး မရွိ။
ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ ားကို က န္းမာေရး
၀န္ထမ္းမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္ ျမင္ေတြ႔ခ့ၾကရသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထိခိုက္မႈအတြက္ သက္ေသကို
မ်ီးယပ္စစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ခ ိန္ သို႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ ာက္မဟုတ္သည့္ ကိုယ္၀န္ရွိလာခ ိန္တြင္
သိရွိခ့ၾကရသည္။ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ မ က္လုးခ င္းမဆုႏိုင္ျခင္း၊ မ က္ရည္က ျခင္း၊ အေၾကာင္းမ့
ကိုယ္လက္ကိုက္ခ့ျခင္းမ ားကို ႏွစ္ႏွစ္လလ ခစားေနရျခင္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ ားကို
ေဖာ္ျပေနသည္။
တတ္စြမ္းသမွ ကုသေပးခ့ၾကေသာ္လည္း စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွားပါးျခင္း၊
ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခ၊ ယဥ္ေက းမႈ ထိရွလြယ္မႈ၊ လူနာမ ားျပားမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခရၿပ်ီး
လြတ္ေျမာက္လာသူမ ား၏ လိုအပ္ခ က္ႏွင့္ ကိုက္ည်ီမႈမရွိသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား စသည့္
အတားအဆ်ီးမ ားစြာရွိသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္လည္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား
ဆက္လက္ရွိၿမရွိေနဆ။ အတားအဆ်ီးမ ားေၾကာင့္ ကုစားရခက္ေနသည္။ အတားအဆ်ီးမ ားက
ဒဏ္ရာကို နက္သထက္ နက္ေစသည္။
ေသလုေျမာပါး တိက
ု ္ခက
ို ခ
္ ရၿပ်ီး အိမ္ရာမ ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထတ
ု ္ခၿပ်ီး သုးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္
အသက္ရွငက
္ န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အမွန္တရာမ ားကို ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မ က္ႏွာဖုး။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရွိ ဘလုခါလ်ီ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ လမ္းေလွ ာက္ေနၾကေသာ
ရိုဟင္ဂ ာ။ ဓာတ္ပု။ ။ ဒစ္ရန္ဟု ဆာကာ /ေအအက္ဖ္ပ်ီ/ဂတ္တ်ီ ပုရိပ္မ ား

အက ဥ္းခ ွဳး ေဖာ္ျပခ က္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခု ရွိ ကြက္ၾကား က န္း မာေရးေဆးခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ်ီး ႏွင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို အေရးေပၚသူနာျပွဳက ကုသမႈေပးေနစဥ္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကို ေဖာက္ဖ က္သည့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ၄င္းတိ႔အ
ု ား ေစာင့္ေရွာက္ခ့ေသာသူမ ား - ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊

ယခင္လုပ္ရပ္မ ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ က ယ္ျပန္႔ၿပ်ီး စနစ္က နသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို

စိတ္က န္းမာေရးပညာရွင္မ ား ႏွင့္ အျခားက န္းမာေရး ၀န္ထမ္း မ ားက ရိုဟင္ဂ ာ

၁
ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) က ဆင္ႏႊခ့ပါသည္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ (ယူအန္) ႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

ဒုကၡသည္မ ားႀကွဳေတြ႔ခ့ရသည္မ ားကို အခ ိွဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ ားက

အုပ္စု မ ားစြာတို႔က ျမန္မာ့ လုၿခွဳေရးတပ္ဖြ႔မ ား က ်ဴးလြန္ခ့သည့္ မုဒိန္းမႈ၊ အုပ္စုဖ႔ြ မုဒိန္းမႈ၊
လိင္ကၽြန္ျပွဳမႈ၊ အတင္းအဓမၼက ်ဴးလြန္မ၊ႈ လိင္အဂၤါဖ က္ဆ်ီးမႈ ႏွင့္ လိင္အဂၤါမ ား၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက ်ဴးလြန္မႈမ ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အက ပ္ကိုင္ မုဒိန္းက င္ျခင္း
ႏွင့္လိင္ပိုင္းအျမတ္ထုတ္ျခင္းမ ားျပွဳလုပ္ၿပ်ီး ေနာက္ဆုး သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားကို အေထာက္အထားမ ား
၂
ျပွဳစုထားခ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ တရပ္ကြက္သား၊ မိသားစု၀င္မ ားကို
မုဒိန္းက င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းက ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကို အတင္းအဓမၼၾကည့္ ခိုင္းခခ့ရသည့္
ျဖစ္ရပ္မ ားစြာကိုလည္း ျပန္ေျပာျပၾကပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ က “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး
လုပ္ငန္းမ ား”ဟု ေခၚသည့္ လုပ္ငန္းမ ား ၿပ်ီးေနာက္ ရိုဟင္ဂ ာ ၇၂၀၀၀၀ ေက ာ္တို႔
အိမ္န်ီးနားခ င္းႏိုင္င ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခ့ၾကရပါသည္။
ယင္းသို႔ေသာ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ားကို ခြျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို
တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကို ၄င္းတို႔၏ အိမ္ရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊
တုန္လႈပ္ ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ ဗ ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသုးခ ခ့ျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကပါသည္။

၃

မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခ့ပါသည္။ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား ခစားခ့ရသည့္ သ်ီးျခား
အၾကမ္းဖက္မႈပုစမ ားအေၾကာင္း ကို ထုတ္ျပန္ေပး ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ၏ အျမင္ကို ရွာေဖြခ့ပါသည္။
ပ်ီအိတ္ခ ္အာ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္တ
ွ ြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားကို
က န္းမာေရးဌာနမ ိွဳးစုတြင္ ေတြ႔ဆုခ့ဖူးၾကေသာ နယ္ပယ္မ ိွဳးစု မွ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ကို အင္တာဗ ်ဴးခ့ပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴး တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္း
ျမန္မာႏိုင္ငမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလားသည့္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ ား၏ ပုစ ႏွင့္ခစားခ့ရေသာ အေျခအေနမ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ်ီး အထူးသျဖင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္ မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ ႏွင့္ နားလည္ ထားသည္မ ားကို
ေဖာ္ထုတ္ မွတ္တမ္းတင္ခ့ပါသည္။
အဆိုပါ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွ႔တြင္ ျဖစ္ပြားၿပ်ီး ဘုပုစမ ိွဳးရွိသည္။
၄င္းက န္းမာေရးပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ျပန္ေျပာင္းေျပာသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဖြ႔၀င္မ ား ႏွင့္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ်ီအိတ္ခ ္အာ) သည္ ျမန္မာႏိုင္င တြင္ ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား လူနည္းစု
လူမ ိွဳးမ ားကုိ ဖိႏွိပ္မႈမ ားကို ၁၅ ႏွစ္ေက ာ္ ၾကာ အေထာက္အထားမ ား ရယူခ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈
ႏွစ္မ ားတြင္ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အသက္ရွင္က န္ခ့ေသာသူမ ားကို ေဆးမႈခင္း စစ္ေဆးျခင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္
ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားႏွင့္သက္ဆိုက္သည့္ အရည္အေသြး ႏွင့္
အေရအတြက္ဆိုင္ရာ အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းခ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား

ယူန်ီေဖာင္း၀တ္မ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုစမ ိွဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူရာတြင္
အေထာက္အပ့ျဖစ္ေစၿပ်ီး အျခားအစ်ီရင္ခစာမ ားစြာ ႏွင့္လည္း ကိုက္ည်ီမႈရွိသည္။

၄

“သူမ စတင္ငိုေၾကြးၿပ်ီး စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ေၾကာင့္ မုဒိန္းက င့္ခခ့ရသည့္ သူမ၏
အေတြ႔အႀကွဳကို ကၽြႏ္ုပ္ကို ေျပာျပခ့ပါသည္။”
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ခ့ေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

ပ်ီအိတ္ခ ္အာက ျပွဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ က “နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ျပွဳလုပ္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ
ေနရာအႏွ႔ႏွင့္ စနစ္တက လိင္အႀကမ္းဖက္ မႈမ ားကို ျပွဳလုပ္သူမွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္၊
တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ဟုေသာ စြပ္စြခ က္ကို ပိုမို ရုပ္လုးေပၚေစခ့သည္။
ဤေလ့ လာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔၏ လူနာမ ား က
ႀကွဳေတြ႔ခ့ ရသည္မ ားကို ျပန္ေျပာျပမႈတြင္ အုပ္စုဖြ႔မုဒိန္းက င့္မႈ၊ လိင္အျမတ္
ထုတ္မႈ ႏွင့္ အျခား ပုဂၢိွဳလ္ေရးအရ တိုက္ခို က္မႈ၊ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ား
ယွဥ္တြေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက ျဖစ္ၿပ်ီး တပ္မေတာ္က
ျပွဳလုပ္သည္ ဟု ေျပာၾကေၾကာင္း အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

အေရးေပၚေဆးေပးခန္း ဆရာ၀န္က ကုသမႈေပးေနပု

ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးထားသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလုးက တကယ္
ျဖစ္ခ့ေၾကာင္း သက္ေသရွိသည္ သို႔မဟုတ္ အမ ိွဳးသမ်ီး၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊
ေယာက္ ားေလး၊ ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အေျချပွဳ ႏွင့္
က ားမ

အေျချပွဳ

က ်ဴးလြန္ခ့ေသာ

ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း

ဒုကၡသည္စခန္း က န္းမာေရးစင္တာ တစ္ခုတြင္ ရိုဟင္ဂ ာလူနာတစ္ေယာက္အား

ျပန္ေ ျပာခရဖူးသည္ ဟု

တည်ီ တညြ တ္ထ ထြက္ဆိုၾကပါသည္။ ပ်ီအိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးသည့္ က န္းမာေရး

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀကွဳႏွင့္ ရင္းႏွ်ီးေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက လိင္ ႏွင့္
က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ဘ၀ ႏွင့္
ရိုဟင္ဂ ာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ အက ိွဳးဆက္မ ား၏
သက္ေရာက္မႈမ ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ့ၾကပါသည္။ က န္ရစ္သူမ ား၏ အေတြ႔အႀကွဳမ ားသည္
သက္ဆိုင္ရာရက္စြအထိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း၊ သင့္တင့္

၀န္ထမ္းအားလုးက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္

ေလ ာက္ပတ္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာက္ေရွာက္မႈမ ား ႏွင့္

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ ပိုမိုထိခိုက္လြယ္မႈ၊

ေနာက္ဆက္တြဆိုးက ိွဳးမ ားကို

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္

ေတြ႔ရွိခ့ရသည္။

၄င္းတို႔သ ည္

ေနာက္ဆက္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို

အေျခခအေဆာက္အအု မျပည့္စုမႈ၊ ဆက္ သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ
လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ တု႔ျပန္က န္းမာေရး စနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္
မလုေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရာအႏွ႔ေတြ႔ရၿပ်ီး ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ေနာက္ဆ က္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို

လုေလာက္စြာ

အာရုမစိုက္ႏိုင္ခ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဖစ္လာသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္
ပက္သက္သည့္ လူနာ၏ ရာဇ၀င္မ ားသည္ အမ ိွဳးသမ်ီးက မုဒိန္းက င့္ခၿပ်ီး ေစာင့္ေရွာက္မႈ
၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွာေဖြျခင္းမွမဟုတ္ဘ မ်ီးယပ္ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္အပ္ျခင္းက့သို႔ေသာ
အျခားအေၾကာင္းျပခ က္မ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ်ီး၍သည္ ေဖာ္ထုတ္သိရွိခ့ရသည္ကမ ားသည္ဟု
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေျပာျပခ့ပါသည္။ လူနာမ ား၏ အျပွဳအမူ ႏွင့္
စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေနမ ားကို က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ စုေဆာင္ထားမႈမ ားက ဤလိင္
အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ၄င္းတို႔ျဖစ္ပြားခ့ၿပ်ီးေနာက္ႏွစ္မ ားစြာတိုင္
အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ့သူမ ားအေပၚ နက္နစြာ ကာလၾကာရွည္စြာ အနာတရျဖစ္က န္ရွိႏိုင္သည္ဟု
ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တာဗ ်ဴးခ့ေသာ က န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို ပိုမိုသက္ေသျပေနပါသည္။
ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒအရ
အေျခအေနမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရခြင့္ရွိသည့္ အေျခခ
အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ
ပိုမိုမ ားျပားလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ပက္သက္ၿပ်ီး စစ္မွန္ေသာ စုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား၅၄ ကို
မျပွဳလုပေ
္ သးသည္မွာ သုးႏွစ္ ေက ာ္ ၾကာလာၿပ်ီျဖစ္ၿပ်ီး ဤအစ်ီရင္ခစာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ
ႏွင့္ ႏိုင္ငတြင္း တရားစ်ီရင္မမ
ႈ ား၆ အတြက္ စုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပျ္ ခင္း၅ ႏွင့္
တရားဆြဆိုျခင္းမ ားကို အေထာက္အပ့ ျဖစ္ေစမည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခေ
့ ၾကာင္း ကိုသိရွိရန္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ့ေသာ
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ အခန္းက႑ကို မ်ီးေမာင္းထိုးျပေပးေနပါသည္။ ဤစာတမ္းကို
ျပွဳစုေနခ ိနတ
္ ြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုငရ
္ ာအဆင့္တြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ့သည့္
ျပစ္ဒဏ္မ ား၇အတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခမႈတ႔က
ို ို ေဖြရွာေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္းမ ားစြာ
လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပ်ီ ျဖစ္ပါသည္။
အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေလ့လာေနေသာ
တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ ားတြင္ ေလ ာ္ေၾကးေပးေရး အစ်ီအစဥ္မ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို
ျဖစ္ေစသည့္ က ားမခြျခားဆက္ဆျခင္း ႏွင့္ မည်ီမွ မႈမ ား ကို အာရုစိုက္သည့္ ဓားစာခ

၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ားအတြက္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပ့ လိုအပ္ခ က္မ ားစြာ

ရပုေငြလည္း ပါသင့္ၿပ်ီး ေလ ာ္ေၾကးေပးေသာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေသာ ႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမေသာ

ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ပါသည္။

သေဘာသဘာ၀မ ိွဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအစ်ီရင္ခစာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ား ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ႏွင့္

ေနာက္ဆုးအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား

တာ၀န္ခမႈရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ က္မ ား ရွိေနၿပ်ီး အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္

အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား

၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လိုအပ္ခ က္မ ားကို ဥ်ီးစားေပးေသာ အေျပာင္းအလဆိုင္ရာ

ႏွင့္ ဆက္စပ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္ တြမ ားကို

တရားမွ တမႈ ကို အျခားပုစျဖင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ၈

ခစားေနရသူမ ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ရယူရာတြင္
အတားအဆ်ီးမ ားစြာကို ေက ာ္ျဖတ္ေနရသည္ဟု က န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။
ယင္းအတားအဆ်ီးမ ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္

“လူတိုင္းပလို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာခ င္တယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ[႔ ခ]့ ရတ့လူတိုင္းက

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြမ ား ကို ဆန္းစစ္သည့္ ပရိုတိုေကာမ ား

အၾကမ္းဖက္မႈ န႔ ခရ်ီးရ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကို ခစားေနရတာ

မရွိျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊ လူနာ၏

လုး၀ေသခာတယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္ေျပာခ င္တယ္…

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုၿခွဳမႈ ႏွင့္ စိတ္အနာတရျဖစ္မႈမ ားပါ၀င္ပါသည္။

လူေကာင္းတစ္ေယာက္တစ္ေလကို မွ ငါေတာ့ မေတြ႔မိဖူး”

ယင္း အတားအဆ်ီးမ ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏
က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ရယူျခင္းကို ေလ ာ့နည္းျခင္း၊ အနာက က္ရန္

၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္င၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၾကွဳေတြ႔ခ့ရေသာ
နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊နာကင္ဒဏ္ရာႏွင့္လစ္လ်ဴရွွဳ႕မႈ။။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္ စခန္းမား ရွိ အသက္ရွင္ကန္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂာ မား ကို ကုသေပးေနေသာ ကန္းမာေရး၀န္ထမ္းမားကို ေမးျမန္းမႈမား

တိုက္တြန္းအႀကျပွဳခ က္မ ား

ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကွဳေတြ႔ခ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပမာဏ၊ ထိခိုက္မႈ

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ေအဂ င္စ်ီမ ား၊ အလႉရွင္မ ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ ား

ႏွင့္ ပုစမ ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အတူေန ပါတနာမ ား

▪

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို အသိအမွတ္ျပွဳၿပ်ီး ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားအးလုး၏ စိတ္လူမႈ ႏွင့္

အထူးပတ္သက္သည့္ ဤအစ်ီရင္ခစာမွ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအရ ႏိုင္င၊ ေဒသ ႏွင့္

စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပ့မ ား ခ က္ခ င္းလက္ငန္း ႏွင့္ ကာလရွည္ ရရွိေစရန္ အပါအ၀င္

ႏိုင္ငတကာအဆင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ ား လိုအပ္ေနေနၾကာင္း ျပသေနပါသည္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ၿခွဳငုလႊမ္းၿခွဳေသာ၊

ျမန္မာႏိုင္ငအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ ားကို

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ပိုမိုရရွိေစရန္

ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ၄င္း၏တာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ၊

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

အဓြန္႔ရွည္မည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား၊ ဓားစာခမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ တရားမွ တေရး

▪

ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအပါအ၀င္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္

အာမခခ က္မ ားေပးႏိုင္စသည့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ား၏

အသက္ရွင္က န္စရစ္ခ့ေသာသူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ပိုမိုရရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။

▪

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခမႈအား ကူည်ီေပးရန္ ႏိုင္ငမ ား ႏွင့္ အျခား

က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ) အတြက္ တိုင္တန္းရန္ ႏွင့္

တာ၀န္၀တၱရားမ ားႏွင့္အည်ီ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား သည္ ခ က္ခ င္း ျဖစ္ၿပ်ီး

အေထာက္အထားရယူရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမ ား ဖန္တ်ီး

အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ေအာက္ပါ တိုက္တန
ြ ္းအႀကျပွဳခ က္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။
▪

ျမန္မာအစိးု ရသိ႔။ု ။

တရားမွ တမႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

တရားမွ တေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ ားကို ခ က္ခ င္းလက္ငင္း

ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပ်ီး ေလးစားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းေပးျခင္း

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလုၿခွဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြ ားက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြနခ
္ ့ေသာ

ပညာေပးျခင္းမ ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကို တရား၀င္

▪

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ဓားစာခမ ားကို ကုစားမႈမ ားေပးႏိုင္ေစရန္

က ်ဴးလြန္ခရႏိုင္ေသာ သူမ ားထမွ က ်ဴးလြန္ခရမႈ၏ သေကၤတမ ားကို ထိေရာက္စြာ

တရားစ်ီရင္ေပးရန္။
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ရွိသည့္

ေဖာ္ထုတ္တတ္ၿပ်ီး လုေလာက္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား

၀တၱရားမ ားအတိုင္း

ေပးႏိုင္ေစရန္ ေလ့က င့္သင္ၾကားေပးရန္။

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအပါအ၀င္ လူမ ိွဳးစုအားလုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္

▪

ဥပေဒျပွဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ခ က္ခ င္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
▪

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳေပးၿပ်ီး
ေဘးကင္းလုၿခွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပ်ီး မိမိဆႏၵအေလ ာက္ တိုင္းျပည္
ျပန္၀င္ခြင့္ျပွဳရန္။

အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ႏွင့္ ဆက္စပ္ ရာဇ၀တ္မႈမ ားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား တရားမွ တမႈ
ရရွေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စနစ္တက အေထာက္အထား ရယူရန္

ႏိုင္ငသားျဖစ္ရန္ အာမခေပးျခင္း၊ အိမ္ႏွင့္စိုက္ကြင္းမ ားကို ျပွဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အဆိုပါ
ရာဇ၀တ္မႈမ ား ထပ္မမျဖစ္ပြားေစရန္ တရား၀င္ အာမခေပးျခင္းတို႔ အပါအ၀င္

က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသူမ ား ႏွင့္ စကားျပန္မ ားသည္ ကေလး၊ အမ ွဳိ းသား၊ ဒြိလိင္၊
လိင္ေျပာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း ႏွင့္ လိင္ၾကားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အပါအ၀င္

လူ႔အခြင့္အေရးက ်ဴးလြန္သမ
ူ ားကို လြတ္လပ္ေသာ ၿမိွဳ႕ျပတရားရုးေရွ႕ေမွာက္တြင္
ဥပေဒမ ားအရ

နယ္ပယ္အားလုးမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ ား ႏွင့္ အထူးကုမ ားကို
သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တိုင္တန္းရန္ စိတ္ဆႏၵ ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ပါ၀င္မႈကို
ပိုမိုျမွင့တ
္ င္ေပးရန္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ႏွင့္ စိတ္က န္မားေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပ်ီး

တပ္မေတာ္၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို စစ္ဗ ်ဴစာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသုးခ ျခင္း အပါအ၀င္
လူ႔အခြင့္အေရးမ ားကို ေဖာက္ဖ က္က ်ဴးလြန္ခ့ျခင္းမ ား အားလုးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ

▪

က န္းမာေရးက႑မွ ေလ့က င့္တတ္ေျမာက္ထားသူမ ားက စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းထားေသာ
ရာဇ၀တ္မႈ သက္ေသမ ား ရွိရန္အတြက္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ လိင္ ႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ားတြင္ရွိသည့္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မ ား ႏွင့္

▪

ေဖာ္ထုတ္လိုသည့္သူမ ားကို ဥပေဒအရ အေထာက္အပ့မ ားေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ ား

လုပ္ငန္းစဥ္မ ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ မျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ တာ၀န္ခမႈ ႏွင့္
ခ က္ခ င္းလက္ငင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကိို ကူည်ီေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငမ ား ႏွင့္ အျခား

▪

ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ႏွင့္ပက္သက္သည့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိရန္ အတားအဆ်ီးမ ား

စပရိုတိုေကာလ္မ ားကို မိတ္ဆက္ေပးရန္။
▪

အက္စ္ဂ ်ီဘ်ီဗ်ီ ၏ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ားကို ေလ ာ့နည္းေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးသုး ပစၥည္း ႏွင့္
လႈပ္ရွားမႈမ ားကို ဖန္တ်ီးေပးရန္ ႏွင့္ ရွိႏွင့္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္က န္းမာေရး
၀န္ေဆာင္မႈမ ားမွတစ္ဆင့္ တိုင္တန္းျခင္း ႏွင့္ က န္းမာေရးအေထာက္အပ့မ ားကို ရယူျခင္းကို
အားေပးရန္။

ဘဂၤလားေဒ့ရ္အ
ွ စိးု ရသိ႔။ု ။
▪

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္
ရိုဟင္ဂ ာမ ား

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား

အတြက္

အထူးသျဖင့္

စိတ္လူမႈအေထာက္အပ့အပါအ၀င္

သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားတြင္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္မ ား ရရွိေစရန္အတြက္
ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ဒုကၡသည္အျဖစ္ တရား၀င္အေျခအေန ႏွင့္ တရား၀င္
အေထာက္အထားမ ား ခ က္ခ င္း ခြင့ျ္ ပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏
တိုင္းျပည္ျပန္ေရူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနရာေရႊ႕ေရးတိ႔သ
ု ည္ ေဘးကင္းၿပ်ီး
ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ေနရာေရႊ႕ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆႏၵအေလ ာက္တိုင္းျပည္ျပန္ျခင္းမ ားျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။

▪

ျမန္မာႏိုင္ငတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ့သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္
လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားအားလုးကို စုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္
စုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရွိေစရန္ ႏွင့္ သက္ေသမ ားစုေဆာင္ရယူႏိုင္ေစရန္အပါအ၀င္
အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

▪

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား သည္ လုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ႏွင့္
က န္းမားေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့မ ား ရရွိေစရန္အတြက္ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ
ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ စုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားကို အားထည့္
အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀

phr.org

တိုက္တြန္းအႀကျပွဳခ က္မ ား
အဆက္

ႏိုငင
္ တကာ အသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မ ားသိ႔။ု ။
▪

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ

အပါအ၀င္

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ

အႀက်ီးအက ယ္က ်ဴးလြန္ခ့သူမ ားအား

▪

လူ႔အခြင့္အေရးကို

ရႏိုင္သမွ နည္းျဖင့္

အေျပာင္းအလျဖစ္ေစေသာ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္ေစေသာ

အေရးယူ

တရားေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ ာ္ေၾကးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပ်ီး ပရိုဂရမ္ ဒ်ီဇိုင္းဆြျခင္း ႏွင့္

ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တို႔တြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ဗဟိုျပွဳ နည္းလမ္းမ ားကို

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊

အသုးျပွဳေပးရန္။

နည္းပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငေရးအရင္းအျမစ္မ ားျဖင့္ ျပည့္စုေသာ ႏိုင္ငတကာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္
▪

အေရးယူႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို ေထာက္ပ့ေပးရန္။
▪

ႏွင့္ အျမင္မ ားကို ဥ်ီးစားေပးေသာ ႏိုင္င့တကာ တရားမွ တေရး ႏွင့္ တာ၀န္ခေရးအတြက္

အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား မက ်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္
နည္းလမ္းမ ားကို လိုက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။
▪

လိင္ရာဇ၀တ္မႈမ ား ႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားမႈ မ ားကို အတင္းအဓမၼ ၾကည့္ခိုင္းျခင္းသည္
လူသားမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပ်ီး ၾက်ီးမားေသာ ခစားမႈ၊ ကို ယ္ကာယ ႏွင့္
စိတ္ႏွလုးကို နာက င္ ခစားရေစႏိုင္သျဖင့္ တရားစြဆို သင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း

က ်ဴးလြန္မႈမ ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဒ်ီဇိုင္းဆြထားေသာ အေျပာင္းအလမ ား ႏွင့္
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ ား၏ လိုအပ္ခ က္မ ား

ျမန္မာအစိုးရအား ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ လူမ ိွဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း မွ
အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရုးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္

လိင္အၾကမ္းဖက္ခခ့ရေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္

ႀကိွဳးပမ္းအားထုတ္ေပးၾကရန္။
▪

ဒုကၡသည္မ ားအား လုၿခွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိ ေသာ၊ မိမိဆႏၵအေလ ာက္
တိုင္းျပည္ျပန္ခြင့္ကို တစ္ေယာက္ခ င္းစ်ီ၏ ေရြးခ ယ္မႈအတိုင္း ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏
ႏိုင္ငသားျဖစ္ေရး အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္မ ားျဖင့္
ႏိုင္ငတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈတို႔ျဖင့္ ေထာက္ ပ့ေပးရန္။

အသိ အမွ တ္ျပွဳေပးရန္။
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လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္သမားေတာ္မ ား (ပ်ီအိတ္ခ ္အာ)သည္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏
သိပၸနည္းက ၿပ်ီး ယုၾကည္ရေသာ အသမ ားကို အသုးျပွဳၿပ်ီး ကမာၻအႏွ႔အျပားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကို အေထာက္အထား ရွာေဖြၿပ်ီးသတိျပွဳမိလာေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက ာ္
လုပ္ေဆာင္ခ့ပါသည္။ ေျမျမွွဳပ္မိုင္းမ ား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပ်ီး ႏိုဘယ္လ္ဆု
တြဘက္ခ ်ီးျမွင့္ခရသည့္ ပ်ီအိတ္ခ ္အာသည္ ၄င္း၏ စုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက င္မႈမ ားကို

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္

မတရားက င့္ခရေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခခ့ရေသာ က န္းမာေရး ဌာနမ ား

သမားေတာ္မ ား

၁၉၉၇ ၿငိမ္းခ မ္းေရး

အတြက္ ထြက္ဆိုေပးေရး၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ကာကြယ္ေပးေရး၊ လူမဆန္ေသာ

ႏိုဘ ယ္ လ္ ဆု တြင္ မွ ေ၀ခ့သ ည္

အျပွဳအမူမ ားကို အေထာက္အထားျပွဳစုေရး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္သူမ ားကို
တာ၀န္ယူေစေရးမ ား အတြက္ အသုးျပွဳပါသည္။
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