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လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ 
လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ား ရိွ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာ 
မ ား ကုိ ကုသေပးေနေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားကုိ ေမးျမန္းမႈမ ား  

 
 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀ 



 
 

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇။  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ေကာ့ဒ္ဘဇား သုိ႔ ရုိဟင္ဂ ာ ဥ းေရ ေသာင္းႏွင့္ခ  ၿပ း 
စတင္ေရာက္ရိွလာၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ၏ ေသနတ္သံမ ား၊ လူေသနံ႔မ ား၊ 
မ းေလာင္ေနေသာ အိမ္ ႏွင့္ လယ္ယာမ ားၾကားမွ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ လမ္းေလွ ာက္ 
လာခ ့ၾကရသည္။ 

 

ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ၀ါးမ ား၊ ပလတ္စတစ္ အမုိးမ ားျဖင့္ က န္းမာေရး ေဆးခန္းမ ားကုိ 
အလ င္အျမန္ ေဆာက္လုပ္ခ ့ၾကရသည္။ ကမာၻအႏံွ႔မွ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား က လာေရာက္ 
ကူည ခ ့ၾကသည္။ 

 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကုိ ကုသေပးခ ့ေသာ ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊ 
ေဘးဘက္အေထာက္အပံ့မ ား ႏွင့္ စိတ္ပညာရွင္မ ား အားလံုးၾကားသိခ ့ရေသာ 
ဇာတ္လမ္းမ ားက တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္သည္။ 

 

မိသားစုမ ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူမ ား အသတ္ခံခ ့ၾကရသည္။ အမ ိွဳးသားမ ား အသတ္ခံခ ့ရၿပ း 
အမ ိွဳးသားမ ား မုဒိန္းက င့္ခံခ ့ၾကရသည္။ စစ္၀တ္စံု၀တ္ ေယာက္ ားသားမ ားက 
အမ ိွဳးသမ းမ ားကုိ အိမ္ထ တြင္ ပိတ္ထားၿပ း အုပ္စုလုိက္ မုဒိန္းက င့္ခ ့ၾကသည္။ မိသားစု ႏွင့္ 
တရပ္ကြက္တည္းသားမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္ မုဒိန္းက င့္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကုိ မျမင္ခ င္မွ တစ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ 
ျဖစ္ရပ္မ ားကုိ ျပန္ေျပာျပရန္ စကားလံုး မရိွ။ 

 

ဤအၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ  ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ ားကုိ 
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား မ က္စိေရွ႕ေမွာက္ ျမင္ေတြ႔ခ ့ၾကရသည္။ ခႏၶာကုိယ္ထိခုိက္မႈအတြက္ 
သက္ေသကုိ မ းယပ္စစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ခ ိန္ သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵအေလ ာက္မဟုတ္သည့္ 
ကုိယ္၀န္ရိွလာခ ိန္တြင္ သိရိွခ ့ၾကရသည္။ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ ားစြာ မ က္လံုးခ င္းမဆံုႏုိင္ျခင္း၊ 
မ က္ရည္က ျခင္း၊ အေၾကာင္းမ ့ ကုိယ္လက္ကုိက္ခ ့ျခင္းမ ားကုိ ႏွစ္ႏွစ္လလ ခံစားေနရျခင္းက 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ ားကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ 

 

တတ္စြမ္းသမွ  ကုသေပးခ ့ၾကေသာ္လည္း စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွားပါးျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခ ၊ ယဥ္ေက းမႈ ထိရွလြယ္မႈ၊ လူနာမ ားျပားမႈ၊ 
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရၿပ း လြတ္ေျမာက္လာသူမ ား၏ လုိအပ္ခ က္ႏွင့္ ကုိက္ည မႈမရိွသည့္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ ား စသည့္ အတားအဆ းမ ားစြာရိွသည္။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ ားတြင္လည္း 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ဆက္လက္ရိွၿမ ရိွေနဆ ။ အတားအဆ းမ ားေၾကာင့္ 
ကုစားရခက္ေနသည္။ အတားအဆ းမ ားက ဒဏ္ရာကုိ နက္သထက္ နက္ေစသည္။ 

 

ေသလုေျမာပါး တုိက္ခုိက္ခံရၿပ း အိမ္ရာမ ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္ခံၿပ း သံုးႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္ 
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ အမွန္တရာမ ားကုိ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

 
 
 
 
 

မ က္ႏွာဖံုး။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ရိွ ဘလုခါလ  ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ လမ္းေလွ ာက္ေနၾကေသာ 
ရုိဟင္ဂ ာ။ ဓာတ္ပံု။ ။ ဒစ္ရန္ဟု ဆာကာ /ေအအက္ဖ္ပ /ဂတ္တ  ပံုရိပ္မ ား 
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အက ဥ္းခ ံွဳး ေဖာ္ျပခ က ္
 
 
 
 

 

“လူေပၚမူတည္ၿပ း နာက င္ဒဏ္ရာေတြကုိ နည္းမ ိွဳးစံုန ႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူတုိင္းမွာ 
နာက င္ဒဏ္ရာေတြကုိယ္စ ရိွတာ ေသခ ာတယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေျပာရ တယ္။” 

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ အတြင္း ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ ဆရာ၀န္တစ္ဥ း 
 
 

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကို 

ေဖာက္ဖ က္သည့္ ယခင္လုပ္ရပ္မ ားထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ က ယ္ျပန္႔ၿပ း 

စနစ္က နသည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) က 

ဆင္ႏႊ ခ ့ပါသည္။ကမာၻ႔ကုလသမဂ ၢ (ယူအန္) ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စု မ ားစြာတို႔က 

ျမန္မာ့ လုံၿခံွဳေရးတပ္ဖြ ႔မ ား က ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ မုဒိန္းမႈ၊ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္ကၽြန္ျပွဳမႈ၊ 

အတင္းအဓမၼက  ်ဴးလြန္မႈ၊ လိင္အဂၤါဖ က္ဆ းမႈ ႏွင့္ လိင္အဂၤါမ ား၊ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက ်ဴးလြန္မႈမ ား ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္အက ပ္ကိုင္ မုဒိန္းက င္ျခင္း 

ႏွင့္လိင္ပိုင္းအျမတ္ထုတ္ျခင္းမ ားျပွဳလုပ္ၿပ း ေနာက္ဆုံး သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားကို 

အေထာက္အထားမ ား ျပွဳစုထားခ ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ 

တရပ္ကြက္သား၊ မိသားစု၀င္မ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

လိင္ပိုင္းက ်ဴးလြန္ျခင္းမ ားကို အတင္းအဓမၼၾကည့္ ခိုင္းခံခ ့ရသည့္ 

ျဖစ္ရပ္မ ားစြာကိုလည္း ျပန္ေျပာျပၾကပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ က 

“နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ဟု ေခၚသည့္ လုပ္ငန္းမ ား ၿပ းေနာက္ ရိုဟင္ဂ ာ 

၇၂၀၀၀၀ ေက ာ္တို႔ အိမ္န းနားခ င္းႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခ ့ၾကရပါသည္။  

ယင္းသို႔ေသာ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ားကို ခြ ျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ပါက 

လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကို ၄င္းတို႔၏ 

အိမ္ရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ တုန္လႈပ္ 

ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ ဗ ်ဴဟာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ 

အသုံးခ ခ ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကပါသည္။ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ 

ရုိဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား လူနည္းစု လူမ ိွဳးမ ားကို ဖိႏိွပ္မႈမ ားကုိ ၁၅ ႏွစ္ေက ာ္ ၾကာ 

အေထာက္အထားမ ား ရယူခ ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္မ ားတြင္ ပ အိတ္ခ ္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။  

 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တြင္ ၄င္းတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ခ ့ေသာသူမ ား - ဆရာ၀န္မ ား၊ 

သူနာျပွဳမ ား၊ စိတ္က န္းမာေရးပညာရွင္မ ား ႏွင့္ အျခားက န္းမာေရး ၀န္ထမ္း မ ားက 

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရသည္မ ားကို အခ ိွဳ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ ားက 

မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခ ့ပါသည္။ ပ အိတ္ခ ္အာ က ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ား 

ခံစားခ ့ရသည့္ သ းျခား အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံမ ားအေၾကာင္း ကို ထုတ္ျပန္ေပး ႏိုင္ရန္ 

သက္ဆိုင္ရာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ၏ အျမင္ကို 

ရွာေဖြခ ့ပါသည္။  

 



2 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

အက ဥ္းခ ံွဳး ေဖာ္ျပခ က ္
အဆက္ 

 

 
ပ အိတ္ခ ္အာ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ပိုင္း ရိုဟင္ဂ ာ 

ဒုကၡသည္မ ားကို က န္းမာေရးဌာနမ ိွဳးစုံတြင္ ေတြ႔ဆုံခ ့ဖူးၾကေသာ နယ္ပယ္မ ိွဳးစုံ မွ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ကို အင္တာဗ ်ဴးခ ့ပါသည္။ 

အင္တာဗ ်ဴး တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ 

ထြက္ေျပးလားသည့္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ ား၏ ပုံစံ 

ႏွင့္ခံစားခ ့ရေသာ အေျခအေနမ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ း အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ 

မႈႏွင့္ပက္သက္သည့္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္ ႏွင့္ နားလည္ ထားသည္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္ 

မွတ္တမ္းတင္ခ ့ပါသည္။   

 
အဆိုပါ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားၿပ း 

ဘုံပုံစံမ ိွဳးရွိသည္။ ၄င္းက န္းမာေရးပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ျပန္ေျပာင္းေျပာသည့္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ဖြ ႔၀င္မ ား ႏွင့္ ယူန ေဖာင္း၀တ္မ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံမ ိွဳးကို 

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရယူရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပ း အျခားအစ ရင္ခံစာမ ားစြာ 

ႏွင့္လည္း ကိုက္ည မႈရွိသည္။၁  

 
ပ အိတ္ခ ္အာက ျပွဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ က “နယ္ေျမ 

ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ျပွဳလုပ္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ 

ေနရာအႏွံ႔ႏွင့္ စနစ္တက  လိင္အႀကမ္းဖက္မႈမ ားကို ျပွဳလုပ္သူမွာ ျမန္မာ့စစ္တပ္၊ 

တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ဟုေသာ စြပ္စြ ခ က္ကို ပိုမို ရုပ္လုံးေပၚေစခ ့သည္။  

 
ဤေလ့လာမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔၏ လူနာမ ား က ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ 

ရသည္မ ားကို ျပန္ေျပာျပမႈတြင္ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္မႈ၊ လိင္အျမတ္ ထုတ္မႈ ႏွင့္ 

အျခား ပုဂ ၢိွဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈ၊ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ား ယွဥ္တြ ေသာ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက ျဖစ္ၿပ း တပ္မေတာ္က ျပွဳလုပ္သည္ဟု 

ေျပာၾကေၾကာင္း အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 
ပ အိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးထားသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလံုးက တကယ္ 

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

ေယာက္ ားေလး၊ ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လိင္အေျချပွဳ ႏွင့္ 

က ားမ အေျချပွဳ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း ျပန္ေျပာခံရဖူးသည္ဟု 

တည တညြတ္ထ  ထြက္ဆုိၾကပါသည္။ ပ အိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးသည့္ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းအားလံုးက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အဆုိပါလုပ္ရပ္မ ားေၾကာင့္ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဆုိးက ိွဳးမ ားကုိ ေတြ႔ရွိခ ့ရသည္။  

 

၄င္းတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို 

အေျခခံအေဆာက္အအုံ မျပည့္စုံမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ၊ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္က န္းမာေရး 

စနစ္အတြင္း အရင္းအျမစ္ မလုံေလာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔ေတြ႔ရၿပ း 

ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဆိုးက ိွဳးမ ားကို 

လုံေလာက္စြာ အာရုံမစိုက္ႏိုင္ခ ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။  

 

မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဖစ္လာသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 

ပက္သက္သည့္ လူနာ၏ ရာဇ၀င္မ ားသည္ အမ ိွဳးသမ းက မုဒိန္းက င့္ခံၿပ း ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ေဆာင္မႈမ ား ရွာေဖြျခင္းမွမဟုတ္ဘ  မ းယပ္ျပႆနာ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္၀န္အပ္ျခင္းက ့သုိ႔ေသာ 

အျခားအေၾကာင္းျပခ က္မ ားႏွင့္ပက္သက္ၿပ း၍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 ့ၿပ းေနာက္ႏွစ္မ ားစြာတုိင္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ ့သူမ ားအေပၚ နက္န စြာ ကာလၾကာရွည္စြာ အနာတရျဖစ္က န္ရွိႏိုင္သည္ဟု 

ေဖာ္ျပေနပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တာဗ ်ဴးခ ့ေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားက 

ရိုဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးမ ားအတြက္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ လုိအပ္ခ က္မ ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပခ ့ပါသည္။  

 
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ထြက္ေျပးရေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား အထူးသျဖင့္ 

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ဆက္စပ္ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ မ ားကုိ ခံစားေနရသူမ ားသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုိ 

ရယူရာတြင္ အတားအဆ းမ ားစြာကုိ ေက ာ္ျဖတ္ေနရသည္ဟု က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားက ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းအတားအဆ းမ ားတြင္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ မ ား ကုိ 

ဆန္းစစ္သည့္ ပရုိတုိေကာမ ား မရိွျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊ 

လူနာ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလံုၿခံွဳမႈ ႏွင့္ စိတ္အနာတရျဖစ္မႈမ ားပါ၀င္ပါသည္။  

ယင္း အတားအဆ းမ ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ 

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကို ရယူျခင္းကို ေလ ာ့နည္းျခင္း၊ အနာက က္ရန္ 

ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၾကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။  

 
ျမန္မာအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ကျပွဳလုပ္သည့္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ပြားေသာ 

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ စြပ္စြ မႈမ ားအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ က ်ဴးလြန္သူမ ား ကို 

တရားစြ ဆိုရန္ ႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ 

ေနာင္တြင္ ျပန္လာရန္ ေရြးခ ယ္သူမ ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ 

အဓိပ ၸာယ္ရွိသည့္ ႀကိွဳးစားအားထုတ္မႈမ ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ အိတ္ခ ္အာ က 

တိုက္တြန္းအႀကံျပွဳအပ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ ႏွင့္ ဆက္စပ္ လူသားခ င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြ ပအစည္းမ ားကိုလည္း ထိခိုက္နာက င္မႈမ ားကို သိရွိၿပ း 

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားေပးရန္ ႏွင့္ အတားအဆ းမ ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အေျချပွဳနည္းလမ္းမ ားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ 

လိုအပ္ခ က္မ ားကို ျဖည့္ဆ းေပးရန္ ပ အိတ္ခ ္အာက ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ား 

ႏွင့္ဆက္စပ္ ျပစ္မႈမ ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက အျပစ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာင္မျဖစ္ေစရန္ 

ကာကြယ္ေပးၿပ း တရားမွ တမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ျမန္မာ အစုိးရ၊ ေဒသတြင္း 

ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္း တုိ႔ကုိ ပ အိတ္ခ ္အာ မွ တုိက္တြန္း 

အႀကံျပွဳအပ္ပါသည္။   
 

 
 
 

“သူမ စတင္ငုိေၾကြးၿပ း စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ေၾကာင့္ မုဒိန္းက င့္ခံခ ့ရသည့္ သူမ၏ 
အေတြ႔အႀကံွဳကုိ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေျပာျပခ ့ပါသည္။” 

၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း၊ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္  
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ေနာက္ခံအခ က္အလက္ 
 
 
 
 

 

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာ့စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္း တြင္ ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ၿပ း စနစ္က နေသာ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရးကို 

ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ ဆင္ႏႊ ခ ့သည္။ ၂၀၁၇ က ်ဴးလြန္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ အျခား 

လူနည္းစုလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္စစ္ဆင္ေရး ၏ စုေပါင္းခ ွဳပ္ျဖစ္သည္။ မူဆလင္ 

အမ ားစု ျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ ဗုဒ ၶဘာသာ အမ ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ 

အေနာက္ဘက္ကမ္းရိုးတန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရာစုႏွစ္မ ားစြာ ေနထိုင္ခ ့ၾကသည္။ 

၁၉၈၂ တြင္ ျမန္မာ့ စစ္အစိုးရက ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းဆိုေသာ 

ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းခ ့သည္။ ထိုအခ ိန္မွစတင္ၿပ း ၄င္းတို႔သည္ 

၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ဆုံးရွံွဳးခ ့ရၿပ း ႏိုင္ငံမ ့ျဖစ္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈ 

မ ိွဳးစုံကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ၂ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ ား၊ က န္းမာေရး ႏွင့္ 

ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ ား၊ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရျခင္းမ ား၊ တရားမ၀င္ 

ထိန္းသိမ္းမႈမ ား ႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ ား၊ အတင္းအၾကပ္ ခိုင္းေစမႈမ ား၊ လူကုန္ကူးမႈမ ား 

ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိျခင္းမ ား ၃ ႏွင့္ အျခား ေဖာက္ဖ က္မႈမ ား ပါ၀င္သည္။ ၄ 

စစ္အစိုးရက သြားလာမႈမ ားကို ကန္႔သတ္ၿပ း အဖိုးအခမ ားေကာက္ခံျခင္း၊ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ က န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ ား အပါအ၀င္ 

မူလအခြင့္အေရးမ ားကို ျငင္းဆိုရန္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ဗ ်ဴဟာမ ားကို အသုံးျပွဳခ ့သည္။  

 
၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လမ ားတြင္ ရိုဟင္ဂ ာ လြတ္ေျမာက္ေရး 

အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၅ အာရကန္ ရိုဟင္ဂ ာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္က ျမန္မာ လံုၿခံွဳေရး 

တပ္မ ားကုိ တုိက္ခိုက္ခ ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ ့သည္။ ယင္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ 

တုိက္ခိုက္မႈမ ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ လံုၿခံွဳေရးတပ္ဖြ ႔မ ား ႏွင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 

ႏိုင္ငံသားမ ားက ရက္စက္ေသာ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” ၆ ကုိ ဆင္ႏႊ  

ခ ့သည္။ ယင္း တန္ျပန္စစ္ဆင္ေရးမ ားသည္ ၂၀၁၈ ကုလသမဂၢ (ယူအန္) အခ က္အလက္ 

ေဖာ္ထုတ္ေရး မစ္ရွင္ ၏ စကားလံုးအရ ရြာေပါင္းမ ားစြာ ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ ာ လူမ ိွဳးတစ္မ ိွဳးလံုးကုိ 

ပစ္မွတ္ထားေသာ “ျမန္ဆန္ၿပ း ေသေစတတ္ေသာ မသင့္ေလ ာ္သည္မွာ ထင္ရွားေသာ” 

စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ ၇  

ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာမွ ရိုဟင္ဂ ာ ၇၂၀ ၀၀၀ ေက ာ္ 

အိမ္န းနားခ င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၇ ႏွင္ ဇူလုိင္လ ၃၁၊ ၂၀၁၉ ၾကား 

ထြက္ေျပးခ ့ရသည္။ အမ ားစုမွာ အက ပ္အတည္းျဖစ္ပြားၿပ း ပထမသံုးလအတြင္း 

ေရာက္ရွိၾကၿပ း ေကာ့ဒ္ဘဇား အန းရွိ ကမာၻ႕အႀက းဆံုး ဒုကၡသည္ စခန္းကုိ ဖန္တ း 

ခ ့ၾကရသည္။ ၈  

ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားသည္ သူတို႔ကို ေနရာခ ထားရန္ မျပင္ဆင္ထားေသာ၊ 

သူတို႔အတြက္ လုံေလာက္သည့္ေနစရာ ႏွင့္ အစားအစာမရွိေသာ၊ သူတို႔၏ 

အေျခခံလိုအပ္ခ က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ က န္းမာေရးစနစ္မရွိေသာ 

ပတ္၀န္းက င္တစ္ခုဆ သို႔ ေရာက္ရွိခ ့ၾကရသည္။ ၉ ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားသည္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိလာၾကသျဖင့္ သူတို႔အေပၚက ်ဴးလြန္ထား 

သည့္ ကိုယ္ကာယဒဏ္ရာမ ား ႏွင့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို အရွင္းသား ျမင္ႏိုင္ေသးကာ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြ ႔အစည္းမ ားက အေရးေပၚ 

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

ျပင္ဆင္ခ ့ၾကရသည္။  

 
လူ႔အခြင့္အေရးတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) က ၂၀၁၇ ကတည္းက 

ျပွဳလုပ္သည့္ သုေတသန၊ အျခား အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ ႔အစည္းမ ား၊ မ ဒ ယာ ႏွင့္ 

ယူအန္ တုိ႔က ျမန္မာအစုိးရ၏ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”၏ တစ္စိတ္ 

တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ 

ခ ့ၾကသည္။ ၁၀ ပ အိတ္ခ ္အာ ႏွင့္ ပါတနာမ ား က ျပွဳလုပ္သည့္ ဆန္းစစ္လႊာတြင္ 

ရိုဟင္ဂ ာ ရြာလူႀက း ၆၀၄ ေယာက္တြင္ အမ ားစုက ၄င္းတို႔၏ ရႊာတြင္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ အရပ္သားမ ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ စိုက္ကြင္းမ ား၊ အိမ္မ ား 

ႏွင့္ ဗလ မ ားကို ဖ က္ဆ းျခင္းခံခ ့ရေၾကာင္း အစ ရင္ခံထားပါသည္။ ၁၁ ေျဖဆိုသူ 

အမ ားစုက ရိုက္ႏွက္ေၾကာင္း အစ ရင္ခံထားၿပ း တစ္၀က္ေက ာ္က ေသနတ္မ ားျဖင့္ 

ပတ္ခတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေလးပုံတစ္ပုံေက ာ္က ရႊာတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားရွိေၾကာင္း 

အစ ရင္ခံထားပါသည္။ ၁၂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

ေနာက္ခံအခ က္အလက္ 
အဆက္ 

 

ေလ့လာမႈမ ားအရ တပ္မေတာ္က ရုိဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားကုိ အိမ္ရာမ ားမွ စြန္႔ခြာသြားေစရန္ 

ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ တုန္လႈပ္ ေၾကာက္လန္႔ေစေသာ၊ အျပစ္ေပးေသာ အေနျဖင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၾကံရြယ္ထားၿပ း ပစ္မွတ္ရိွေသာ မဟာဗ ်ဴဟာ က က  

က ်ဴးလြန္ခ ့သည္ဟု အေထာက္အထားမ ားရိွသည္။ ၁၃ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ားသည္ 

ရန္လိုေသာ၊ ဖယ္ရွားလိုေသာ၊ နည္းစနစ္က ေသာ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ျဖစ္ေသာ 

လႈပ္ရွားမႈမ ားျဖစ္ပါသည္။ ယူအန္ အခ က္အလက္-ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ က 

“လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားပါသည့္ လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ကို 

အေျခခံထားသည့္ လူသားခ င္းမစာနေသာ အကြက္ခ ထားသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္” 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ ့ရပါသည္။ ၁၄ မုဒိန္းက င့္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္း၊ 

လိင္ကၽြန္ျပွဳျခင္း၊ အတင္းအဓမၼက ်ဴးလြန္ျခင္း၊ လိင္အဂၤါမ ားကုိ ဖ က္ဆ းျခင္း ႏွင့္ 

လိင္အဂၤါမ ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ မုဒိန္းက င္ရန္၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ရန္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ ား ႏွင့္ႀကိွဳးပမ္းမႈမ ား ထုိ႔ေနာက္ လူသတ္မႈမ ားကုိ ယူအန္ စံုစမ္းေရးမ းမ ား၊ 

လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အဖြ ႔အစည္းမ ား ႏွင့္ 

သတင္းေထာက္မ ား ႏွင့္ အျခားသူမ ားက အေထာက္အထားမ ား ရွာေတြ႔ခ ့ပါသည္။ ၁၅ 

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ေသာ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” 

အေတာအတြင္း ျမန္မာလုံၿခံွဳေရး တပ္ဖြ ႔မ ားသည္ ရႊာမ ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ 

အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားကို 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျပွဳလုပ္ခ ့ပါသည္။ လူအမ ားအျပားပါ၀င္ေသာ မုဒိန္းပြ မ ား 

က ်ဴးလြန္ခ ့ၿပ း အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားက စစ္သားမ ားသည္ သူတို႔ကို အုပ္စုလိုက္ 

စုထားၿပ း အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င့္ခ ့ၾကသည္ဟု အစ ရင္ခံထားပါသည္။ ၁၆ 

ဓားစာခံအမ ားအျပားကို က ်ဴးလြန္သူမ ားက ေသသည့္တိုင္ေအာင္ က ်ဴးလြန္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ေသေအာင္ထားခ ့ျခင္းမ ားကို ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ၁၇ 

ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္ ေကာင္ေလး မ ား အေပၚ က ်ဴးလြန္မႈမ ားကိုလည္း 

အေထာက္အထား ရွာေတြ႔ခ ့ပါသည္။ ဤ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ 

မိန္းကေလးမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပ း အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္ 

ေကာင္ေလးမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ရပ္ကြက္သားမ ား 

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ကို အဓမၼ ထိုင္ၾကည့္ေစခ ့ၾကရပါသည္။  

အမ ိွဳးသားမ ား အေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္သည့္ ပုံစံမ ားတြင္ လိင္အဂၤါ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႏွင့္ စအိုကို မုဒိန္းက င္မႈမ ားသည္ သမာရိုးက  အစ ရင္ခံၾကေသာ 
လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈ 

 
ပ အိတ္ခ ္အာ ႏွင့္ အျခား အဖြ ႔အစည္းမ ားက ရုိဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၏ သုေတသန ႏွင့္ အေထာက္အထားမ ားမွာ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳေပၚတြင္ အာရံုစူးစုိက္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား၏ ဤအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 

ရခ ့ေသာ ကုိယ္စိတ္ဒဏ္ရာမ ားႏွင့္ ဆံုေတြ႔ခ ့ရေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ား ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ က္မ ားကုိ စနစ္တက္မွတ္တမ္းတင္ေသာ 

ေလ့လာမႈမ ား မရိွေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ 

က န္းမာေရးလုိအပ္ခ က္မ ားကုိ အတြင္းက က သိေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ထမ္းမ ားသည္ ဤလူမ ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ခ ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ လုိအပ္ခ က္မ ားအေၾကာင္း ၿခံွဳငံုပံုစံကုိ ထုတ္ေျပာႏုိင္ေစ 

သည့္ ထူးျခားသည့္ အခန္းက႑တြင္ရိွေနပါသည္။ ဤအေတြးအျမင္ကုိ 

အေထာက္အထားမွတ္သားျခင္းသည္လည္း လက္ရိွစာတမ္းကုိ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစပါသည္။  

“အမ ားစုရ ႔ ေခါင္းထ မွာ ကြက္လပ္ၾက း ျဖစ္ေနတယ္။ 
စိတ္ခံစားခ က္ေတြက အသက္မ၀င္ဖူး။ သူတုိ႔ကုိ 
ေမးတ  ့ေမးခြန္းေတြကုိလည္း မေျဖႏုိင္ဖူး။ 
ငုိပ ငုိေနေတာ့တာပ ………………………သူတုိ႔ေျပာ
တာက……. လူေတြေသတယ္၊ မုဒိန္းက င့္ခံရတယ္၊ 
ေၾကာက္စရာႀက းေတြပ ” 

၂၀၁၇ ကတည္းက ရိုဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ 
စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ 

 
 
 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ား အေပၚ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ ားမွာ မတူည ဘ  

သူတုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကုိ ထုတ္ေျဖာရန္ လုိလားမႈမွာ အခ က္မ ားစြာေပၚတြင္ 

မူတည္ေနပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္ 

ယံုၾကည္ရေသာသူမ ားျဖစ္ၿပ း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာသူမ ားအျဖစ္ ျမင္တတ္ၾကသျဖင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားက ၄င္းတုိ႔၏ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ား 

အေသးစိတ္ ကုိ ေဖာ္ျပရန္ ပထမဆံုးစဥ္းစားမိသူမ ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ အားကုိးဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။  

က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္ယန္မ ားကို အင္တာဗ ်ဴးျခင္းျဖင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႏွင့္ သက္ေသမ ားထံမွ အခ က္အလက္မ ားကို 

စနစ္တက္ေကာက္ယူႏိုင္ေစၿပ း လူနာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလုံၿခံွဳမႈ ကို 

လည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္သလို အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကိုလည္း 

နာက င္ဒဏ္ရာရေစသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားမွ လည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ ၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ 

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ ့သည့္ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားကို အင္တာဗ ်ဴးျခင္းအားျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္း 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ 

နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ အေျခအေနမ ား အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚတြင္ 

အာရုံစိုက္ေသာ အေျခအေနကို စာတမ္းျပွဳစုရန္ ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ 

ပ အိတ္ခ ္အာ က နည္းစနစ္ က နေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ခ ့ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူနာကို ဆန္းစစ္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကို 

အေထာက္အထားျပွဳစုရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို 

ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ားေပးရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆ းမ ား ႏွင့္ ၾကားခံမ ား 

သေဘာေပါက္ရန္ ႀကိွဳးစားခ ့ပါသည္။ ဤသုေတသန၏ ရည္ရြယ္ခ က္မ ား မွာ ႏွစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားမွ အခ က္အလက္အသစ္မ ားျဖင့္ 

၂၀၁၇ တိုက္ခိုက္မႈမ ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို အစ ရင္ခံရာတြင္ 

ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ဒုတိယအေနျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ကိုယ္စိတ္က န္းမာေရး လိုအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ ယင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကို 

ျဖည့္ဆ းေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားရရွိႏိုင္ေရးကို ေဖာ္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။  



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား phr.org 5  

နည္းစနစ္ 
 
 

 

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) က လူသားခ င္း စာနာ 
ေထာက္ထားေသာ အဖြ ႔အစည္းမ ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပ း ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ 
၂၀၂၀ တြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားကုိ တုိက္ရုိက္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးခ ့ေသာ 
က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္း ၂၆ ေယာက္ အား တစ္ပုိင္းတစ္ျပတ္ ပံုစံခ ထားေသာ 
အင္တာဗ ်ဴးကုိ တစ္ေယာက္ခ င္းစ  ျပွဳလုပ္ခ ့ပါသည္။  
သုေတသန အဖြ ႔တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ကို 

အေထာက္အထားျပွဳစုျခင္း ႏွင့္ တု႔ံျပန္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံွဳရွိေသာ အေမရိကန္ 

ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမႈသိပ ၸံပညာရွင္မ ား ပါ၀င္ပါသည္။ အခ က္အလက္မ ားကို 

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ ၾကားတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြ  

ေကာက္ယူခ ့ပါသည္။ ေလ့လာမႈသည္ ေဂ ာ့ရွ္ေတာင္း တကၠသိုလ္ မွ တကၠသိုလ္ 

ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈ ဘုတ္အဖြ ႔၏ အတည္ျပွဳခ က္ရရွိခ ့ၿပ း ပ အိတ္ခ ္အာ က င့္၀တ္ 

ဆန္းစစ္ဘုတ္အဖြ ႔၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုရရွိခ ့ပါသည္။  

 

 
ေလလ့ာသည့္ လမူ ား 

ေလ့လာမႈသည္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ၏ လိင္ႏွင့္အျခားပုံစံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံ 

ရသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ခ ့သည့္ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားအား အင္တာဗ ်ဴးျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ 

ဒ ဇိုင္းေရးဆြ ထားပါသည္။ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ထမ္းမ ားသည္ လူနာ 

တစ္ေယာက္ခ င္းစ  အေၾကာင္းကို ၄င္းတို႔၏ က န္းမာေရးဘက္မွ သုံးသပ္ခ က္ႏွင့္ 

စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအေပၚမူတည္ၿပ း ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသည္။ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားက ေတြ႔ျမင္ရသည့္ လူနာအေရအေတြက္ေပၚမူတည္ၿပ း 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ၄င္းေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္အက ိွဳးဆက္မ ားအေၾကာင္း 

အေတြ႔အႀကံွဳမ ား၏ ပုံစံ ႏွင့္လားရာမ ားကိုလည္း ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ လူမ ားက 

တစ္ကိုယ္ေရ သို႔မဟုတ္ ပုဂ ၢလိက အခ က္အလက္မ ားကို ေျပာျပၾကသျဖင့္ 

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အျခားသူမ ားမသိႏိုင္သည့္ 

ယင္းအခ က္အလက္ ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။  

ရုိဟင္ဂ ာမ ားၾကား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အစ ရင္ခံျခင္း နည္းသည္ဟု သိထားၿပ း၁၉ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ႏွင့္ 

အျခားက န္းမာေရး ကိစၥမ ားေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ အစ ရင္ခံေလ့ 

မရွိေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို က န္းမာေရးရွွဳ႕ေထာင့္မွ သိရွိစုေဆာင္းခြင့္ 

ရေစႏိုင္ပါသည္။ ဤသုေတသန ရည္ရြယ္ခ က္ျဖင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 

၀န္ထမ္းမ ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆရာ၀န္မ ား၊ သူနာျပွဳမ ား၊ သားဖြားဆရာမမ ား၊ 

လူမႈက န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၊ စိတ္က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ ား၊ 

အမႈတြ မန္ေနဂ ာမ ား ႏွင့္ က န္းမာေရးလုပ္အားေပးမ ားဟူ၍ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  

ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ရိုဟင္ဂ ာလူနာမ ားႏွင့္ 

အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းမ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဒုကၡသည္ 

စခန္းမ ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ 

ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၏ ခ က္ခ င္းသက္ေရာက္မႈမ ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပ း အသက္ 

ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ၂၀၁၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားခ ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္အေတြ႔ 

အႀကံုမ ားကို မွ ေ၀ေပးႏိုင္ၿပ း ယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ၾကာလရွည္ 

ကာယစိတ္သက္ေရာက္မႈမ ားကို ေျပာျပေပးႏိုင္ပါသည္။  

 

 
ေလ့လာမႈသည္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္မေျပာရဘ  

ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ခံစားခ ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 

အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းရန္ သ းျခားဒ ဇ ုင္းေရးဆြ ထားပါသည္။ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို နာက င္ဒဏ္ရာရေစသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို 

ေရွာင္ရွားရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ထပ္ကာတလ လ  

အေထာက္အထားမယူမိေစ၇န္အတြက္ ပ အိတ္ခ ္အာက ယင္းနည္းလမ္းမ ား 

ကို ေရြးခ ယ္ခ ့ရပါသည္။ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ အေထာက္အထား 

အခ က္အလက္မ ားကို စုေဆာင္းျခင္းမျပွဳလုပ္ပါ။

နမနူာယူသည့္ မဟာဗ ်ဴဟာ 

ေျဖဆုိသူမ ားကုိ ကြင္းဆက္ ညႊန္းဆုိ နမူနာယူသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ထား 

ပါသည္။ နမူနာယူျခင္း ႏွင့္ အင္တာဗ ်ဴးေမးျခင္းမ ားကုိ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ 

ပါသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ အေမရိက-အေျခစုိက္ ေလ့လာမႈအဖြ ႔က ရုိဟင္ဂ ာ 

ဒုကၡသည္မ ားစခန္းမ ား ရိွသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ 

လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ ား ႏွင့္ အဖြ ႔အစည္းမ ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ ဒုတိယအဆင့္ 

တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအဖြ ႔၀င္မ ားက လက္ရိွ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ 

ေနသည့္ ေျဖဆုိႏုိင္ေျခရိွသူမ ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္တြင္ ေလ့လာမႈတြင္ 

ပါ၀င္ႏုိင္မည့္ အခ က္မ ား ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ေတြ႔ရိွခ က္မ ားကုိ အသံုးျပွဳၿပ း 

နမူနာမ ိွဳးစံုပါ၀င္ရန္ ႏွင့္ သုေတသန ရည္မွန္းခ က္မ ား၂၀ ကုိ တံု႔ျပန္သည့္ 

ေဒတာမ ားပါ၀င္ေစရန္ ေျဖဆုိသူ၏ အေရးႀက းသည့္ ပရုိဖုိင္းလ္မ ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ပါသည္။ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသန ၏ စံလုပ္ထုံးျဖစ္သည့္ ေဒတာမ ား သို႔မဟုတ္ 

အခ က္အလက္အသစ္မ ား ထပ္မံမေတြ႔ရွိေတာ့သည့္ အေျခအေနတြင္ “ေဒတာ 

ျပည္၀ျခင္း”ကိုသုံးၿပ း အသြင္အျပင္ ႏွင့္ ပုံစံမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ ားဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေျခ 

ႏွင့္ ေဒတာလုံေလာက္စြာရႏိုင္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေသာ ေနာက္ဆုံးနမူနာ အရြယ္အစား 

ကို သတ္မွတ္ပါသည္။ ၂၁ 

 
ေဒတာ ကရိိယာမ ား 

ေဒတာ ေကာက္ယူျခင္း ကိရိယာမ ားတြင္ တစ္ပို္င္းတစ္ျပတ္ ပုံစံခ ထားေသာ 

အင္တာဗ ်ဴး လမ္းညႊန္ ႏွင့္ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ ပညာေရး၊ 

အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႔အႀကံုကို ရယူရန္ 

အခ က္အလက္ပုံစံအက ဥ္းတစ္ခုပါ၀င္ပါသည္။  

အင္တာဗ ်ဴး လမ္းညႊန္တြင္ ေအာက္ပါ အဓိကအခန္းမ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၁) ေျဖဆုိသူ၏ 

ပေရာဖက္ရွင္နယ္ ေနာက္ခံ ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္၊ ၂) 

ရုိဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကုိ ကုသဖူးသည့္ အေထြေထြ အေတြ႔အႀကံွဳ၊ ၃) ကုိယ္ကာယ 

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားရိွေနသည့္ ရုိဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကုိ ကုသဖူးသည့္ 

အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္ ဗဟုသုတ ၄) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားရိွေနသည့္ ရုိဟင္ဂ ာ လူနာမ ားကုိ ကုသဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္ 

ဗဟုသုတ ၅) ရုိဟင္ဂ ာ လူနာမ ား၏ စိတ္က န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ 

အေတြ႔အႀကံွဳ ၆) လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ပက္သက္သည့္ ထိခုိက္မႈ 

ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ က္အလက္မ ားကုိ ရုိဟင္ဂ ာမ ားၾကား ထုတ္ျပန္ျခင္း 

၇)ရုိဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္မ ား ၏ လူကုန္ကူးျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ဗဟုသုတ ႏွင့္ ၈) 

နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေရွးရွ႕သည့္ အခက္အခ မ ား။ 

အင္တာဗ ်ဴးလမ္းညႊန္ တြင္ပါေသာ ၿခံွဳငုံအောကာင္းအရာမ ားသည္ 

ပေရာဂ က္ေတာက္ေလ ာက္ အတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာက္ခံရရွိၿပ း 

ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာရေသာ ေဒတာမ ားအရ သက္ဆိုင္ရာသြင္ျပင္ကို လႊမ္းၿခံွဳမိရန္အတြက္ 

ေမးခြန္းမ ားအေပၚ ေျပာင္းလ မႈမ ားလည္း ရွိခ ့ပါသည္။  



6 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

နည္းစနစ္ 
အဆက္ 

 

 
ေဒတာ ေကာကခ္မံႈ ႏွင့္ စ မခံန္႔ခြ မႈ 

အင္တာဗ ်ဴးတစ္ခုမွလြ ၿပ း က န္အားလုံးကို အြန္လိုင္းမွ Zoom, Skype ႏွင့္ WhatApp 

တို့ကို အသုံးၿပ း ျပွဳလုပ္ထားပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴးတစ္ခုလွ င္ မွန္းေျခ ၅၀ မိနစ္ခန္႔ၾကာ 

ပါသည္။ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို အေမရိကအေျခစိုက္ ဆရာ၀န္ ႏွစ္ဥ း ႏွင့္ လူမႈသိပ ၸံ 

ပညာရွင္ တစ္ေယာက္တို႔ က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပွဳလုပ္ထားၿပ း ေဒတာမ ားကို 

ပေရာဖက္ရွင္နယ္ စကားေျပေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။ 

ဘဂၤလားဘာသာျဖင့္ ျပွဳလုပ္သည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ 

လူမႈသိပ ၸံ ပညာရွင္တစ္ေယာက္က ျပွဳလုပ္ထားၿပ း ေဒတာမ ားကို ဘဂၤလားဘာသာျဖင့္ 

ေရးသားထာၿပ း ပေရာဖက္ရွင္နယ္ စကားေျပေရးသူ ႏွင့္ ဘာသာျပန္မ ားျဖင့္ 

အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔(Rev) ျပန္ဆိုထားပါသည္။ ဘာသာျပန္ထားသည့္ 

စကားေျပမ ားကို အဂၤလိပ္စာ ႏွင့္ ဘဂၤလားစာ ႏွစ္မ ိွဳးစလုံးကၽြမ္းက င္သည့္ 

အင္တာဗ ်ဴးေမးသူက တိက မႈရွိေစရန္ ထပ္မံဆန္းစစ္ပါသည္။ စကားေျပေရး 

ထားသည့္ အင္တာဗ ်ဴးမ ားကို အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေဒတာ စ မံခန္႔ခြ မႈ ပရိုဂရမ္ 

(Dedoose) ၂၂ ထ သို႔ တင္ရပါသည္။ စကားေျပေရးထားသည့္ ေဒတာမ ားကို 

အဖြ ႔၀င္မ ားက ဆန္းစစ္ၿပ း ကုဒ္ဖြ ႔ အဘိဓာန္ကို ေရးဆြ ရပါသည္။ ကုဒ္မ ားသည္ 

သုေတသန၏ ရည္မွန္းခ က္မ ား (ဥပမာ။ ။လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စိတ္က န္းမာေရး) 

ပါ၀င္သည့္အျပင္ ေဒတာဆန္းစစ္မႈမွထြက္လာသည့္ ကိစၥရပ္မ ား (ဥပမာ။ ။ လူနာ-ေ

စာင့္ေရွာက္သူ ဆက္ဆံေရးမ ား)ကိုလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  

 

 
ပထမအႀကိမ္ ကုဒ္ဖြ ႔ျခင္း ၿပ းဆုံးၿပ းေနာက္ ကုဒ္ဖြ ႔သူက နမူနာ စကားေျပမ ားေပၚတြင္ 

ကုဒ္မ ားကို အသုံးျပွဳရာတြင္ ၿခံွဳငုံတေျပးည ထ ျဖစ္ေစေရးကို ေဖာ္ျပသည့္ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ကုဒ္မ ားၾကား စိတ္ခ ရမႈ ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုကို ျပွဳလုပ္ပါသည္။  

 
ေဒတာ ခြ ျခမး္စတိျ္ဖာမႈ 

သုေတသန အဖြ ႔က တေပါင္းတည္း သြင္ျပင္ ႏွင့္ ပုံစံမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏွင့္ 

ပေရာဂ က္၏ သုေတသန ရည္မွန္းခ က္မ ား ႏွင့္ ေဒတာမ ားကို ေရာင္ျပန္ဟတ္သည့္ 

တုံ႔ျပန္ေသာ ေပါင္းစု ျပန္ေျပာင္းေျပာမႈကို ဖန္တ းရန္ ကုဒ္ဖြ ႔ထားေသာ ေဒတာမ ားကို 

သုံးသပ္ပါသည္။  

ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၾကားလုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပ း ဤေဒတာကို 

ေရာင္ျပန္ဟတ္ရန္ ႏွင့္ ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ပုံမွန္အဖြ ႔ကို ခန္႔အပ္ပါမည္။  

 
ေဒတာ ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အစ အစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအဆင့္မ ား ပါ၀င္ပါသည္။ ၁) 

ကုဒ္တစ္ခုခ င္းစ အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ခ က္ စာသားမ ားအားလုံးကို ပုံထားေသာ 

စာရြက္စာတမ္းမ ားကို ဖန္တ းျခင္း၊ ၂)ကုဒ္ဖြ သူမ ားေၾကာင့္ ပံုတူမ ားကုိ ေလ ာ့ခ ရန္ 

အေထာက္အထားမ ားကုိ ျပန္သံုးသပ္ျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း၊  ၃) ကုဒ္ဖြ ႔ထားေသာ 

စကားလုံးတစ္ခုခ င္းစ အတြက္ သြင္ျပင္မ ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ဇယားမ ားကို 

ဖန္တ းျခင္း၊ ၄) လင့္ခ္မ ားကုိ ထူေထာင္ရန္အတြက္ ကုဒ္မ ားၾကား သြင္ျပင္မ ားကုိ 

အျပန္အလွန္ကုိးကားျခင္း၊ ၅) သြင္ျပင္တစ္ခုခ င္းစ အတြက္ ပုံျပ နမူနာမ ားကို 

ေရြးခ ယ္ျခင္း၊ ႏွင့္ ၆) သုေတသန ရည္မွႏ္းခ က္မ ားကုိ စုးစုိက္ရန္အတြက္ 

စာရြက္စာတမ္းမ ား ရွာေဖြရာတြင္ ေဒတာကုိ အေျခခံသည့္ သံုးသပ္ခ က္မ ားကုိ 

ေရးဆြ ျခင္း။ ယင္း ေဒတာ ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အက ဥ္းခ ံွဳးမ ားသည္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားတြင္ 

လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၊ ေတြ႔ရိွခ က္မ ား၏ က န္းမာေရး၊ ဥပေဒ၊ 

ႏွင့္ လူမႈသက္ေရာက္မႈမ ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားေဒတာ ႏွင့္ 

ထုတ္ေ၀ထားသည့္ အရင္းအျမစ္မ ားအတြင္းတြင္သာ စကားျပန္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ဤအစ ရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေဒတာမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဆက္စပ္ 

ကုိယ္စိတ္ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ယင္းနာက င္ဒဏ္ရာမ ားကုိ ကုစားရန္ အရင္းအျမစ္ 

မ ား ရရိွႏုိင္မႈတုိ႔ႏွင့္ပက္သက္သည့္ သ းျခား ရည္မွန္းခ က္မ ားကုိသာ ဥ းတည္ 

ထားပါသည္။  

အကန္႔အသတမ္ ား 

အရည္အေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအေနျဖင့္ နားလည္မႈ ႏွင့္ 

ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ ားသည္ သုေတသနျပွဳလုပ္သူ က မိတ္ဆက္သည့္ နားလည္မႈ 

ဒြိဟမ ားေပၚတြင္မူတည္ေနပါသည္။ သုေတသန အဖြ ႔သည္ နယ္ပယ္မ ိွဳးစုံပါေသာ 

ယဥ္ေက းမႈေပါင္းစုံမွလူမ ားပါေသာအဖြ ႔ျဖစ္ၿပ း ရလဒ္မ ား၏ နားလည္းမႈတြင္ 

ရွိႏိုင္ေသာ ဒြိဟမ ားကို ပူးေပါင္းၿပ း ကာကြယ္ပါမည္။ ဤျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 

အကန္႔အသတ္ကို ေျဖရွင္းရန္ ယခင္ကတည္းက သိထားသည့္ အတိုင္း ေဒတာ 

ခြ ျခမ္းစိတ္ျဖာသည့္ အဆင့္တြင္ ကုဒ္မ ားကို အသုံးခ ရာတြင္ တေျပးည ျဖစ္ေစရန္ 

စစ္ေဆးရန္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေလ့က င့္ခန္းတစ္ခုကို အသုံးျပွဳပါမည္။  

 
ေလ့လာမႈပါ ေျဖဆိုသူမ ားက ၂၀၁၇ ကတည္းက လူနာ၏ ရာဇ၀င္ ႏွင့္ 

၄င္းတို႔ေတြ႔ဆုံမႈ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ျပန္ေျပာရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ျပန္ေအာက္ေမ့ရာတြင္ 

ပါလာသည့္ ဒြိဟမ ားသည္ ေဖာ္ျပသည့္ ေဒတာမ ားတြင္ မ ိွဳးေစ့ပါလာၿပ း 

ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေျဖဆိုသူအခ ိွဳ႕တြင္ လက္ျဖင့္ ေရးသားထား 

ေသာ မွတ္စုမ ား၊ ဂ ာနယ္ သို႔မဟုတ္ ေကာ့ဘဇားတြင္ရွိခ ိန္က ေရးသားခ ့သည့္ 

ဘေလာ့ခ္မ ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ သူတို႔ကို အင္တာဗ ်ဴးမတိုင္မ  သုေတသန 

သြင္ျပင္၏ အဓိက အက ဥ္းခ ံွဳးကို ေျပာျပထားၿပ းျဖစ္သျဖင့္ အင္တာဗ ်ဴးမတိုင္မ  

ျပန္လည္ ေလ့လာခြင့္ရရွိေစပါသည္။ အခ ိွဳ႕ေသာ ေျဖဆိုသူမ ားသည္ ၂၀၁၈ 

သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ေနာက္က ၿပ း ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးျခင္းကို မျပွဳလုပ္ရ 

ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိလာခ ့ေသာ နာက င္ဓစ္ရာမ ားကို တိုက္ရိုက္ 

မွတ္ခ က္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပွဳမိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ လူနာ 

ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္မ ိွဳးလုံးေပၚေရရွည္ 

သက္ေရာက္မႈမ ား အေၾကာင္းကိုေျပာျပႏိုင္ၾကပါသည္။  

 
ေလ့လာမႈ နမူနာ တြင္ ေျဖဆိုသူမ ားသည္ ပထ၀  ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ ေနာက္ခံမ ိွဳးစုံကို 

ကိုယ္စားျပွဳေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ ာျဖစ္သည့္ ေျဖဆိုသူ မပါ၀င္ပါ။ ယဥ္ေက းမႈ အရ 

ၾကားခံ အျပွဳအမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားကို လုံး၀ေနာက္ေၾကာင္း 

ျပန္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ယင္းအင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ ထြက္ဆိုသည့္ အသက္ရွင္ 

က န္ရစ္သူမ ား၏ ဇာတ္လမ္းမ ားကို ယဥ္ေက းမႈမ ိွဳးစုံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ဇကာမ ားျဖင့္ 

ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္ၿပ း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စကားျပန္၏ အကူအည ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ ားကို 

ျပွဳလုပ္ရပါမည္။ ယင္းက ့သို႔ေသာ အကန္႔အသတ္မ ား ရွိေနေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ ာမ ား 

၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို စုေဆာင္းထားသည့္ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈမ ားတြင္ 

သိသာထင္ရွားေသာ တူည မႈမ ားကို ေတြ႔ရွိခ ့ၾကရပါသည္။  

 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ သုေတသနမ ားအားလုံးက ့သို႔ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နမူနာသည္ 

ႏႈိင္းယွဥ္အားျဖင့္ ေသးငယ္ၿပ း က ပန္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေကာ့ဘဇားတြင္ 

လြန္ခ ့ေသာ သုံးႏွစ္ခန္႔က လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ကူည မႈမ ားတြင္ 

ပါ၀င္ခ ့သည့္ အဖြ ႔အစည္းမ ား တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ ့ၾကသူမ ားႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အေတြ႕အႀကံွဳမ ားကို ေယဘုယ ခ ႏိုင္ရန္အတြက္ 

အကန္႔အသတ္မ ား ရွိေနပါသည္။  
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ေျဖဆိသုူမ ား ၏ ေနာက္ခံအခ က္အလက ္
 

 

 

က ားမ 
 

 အမ ိွဳသမ း   

 အမ ိွဳးသား 

အသက္ 
 

 ၂၅-၃၄ ႏွစ္ 

 ၃၅-၄၄ ႏွစ္ 

 ၄၅-၅၄ ႏွစ္                  

 ၅၅ ႏွစ္အထက္ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ႏုိင္ငံသား 

 
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္  

 အေမရိက         

 အေမရိက/ 
ကေနဒါ 

 အေမရိက/ 
ၾသစေၾတးလ  

 ၾသစေၾတးလ  

 မေလးရွား 

 ယူေက             

 ဂ ပန္ 

ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ ိန္တြင္ ေျဖဆုိသူ 
အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာ 

 အန္ဂ  အုိ 

 ႏုိင္ငံေပါင္းစံု အဖြ ႔အစည္း 
(ဥပမာ။ ယူအန္၊ 
ဒဗ ်ဴလူအိတ္ခ ္အုိ) 

 
 
 

ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေျဖဆုိသူ၏ 
ရာထူး 

 ဆရာ၀န္ 

 အမႈတြ မန္ေနဂ ာ   

 သူနာျပွဳ 

 သူနာျပွဳ 
ကုသေပးသူ 

 စိတ္ပညာရွင္ 

 သူနာျပွဳသားဖြား     

 ေဆးအကူ 

 အျခား 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ႏွင့္ ေျဖဆုိသူ 
အလုပ္လုပ္ခ ့သည့္ ကာလ * 

 ၂၀၁၇ 

 ၂၀၁၈ 

 ၂၀၁၉ 

 ၂၀၂၀ 

 
 

 
* ယင္းျပကၡဒိန္ႏွစ္တြင္ 
ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား 
ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း 
သိရိွသည့္ ေျဖဆုိသူ 
အေရအတြက္

 



8 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 

 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 
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ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
 
 
 
 

 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ကုသေပးခ ့ေသာ 
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရုိဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ 
က ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ပတ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္ 
မိသားစု၀င္မ ားကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားက ့သုိ႔ေသာ 
အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္တြ လွ က္ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္ 
ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားပါ၀င္ေသာ ပံုစံမ ားကုိ 
ေတာက္ေလွ ာက္ ေဖာ္ျပေပးခ ့ၾကပါသည္။  

 
အေပၚပံု။ ။ ေဒါက္တာ မုိန ရာ ေဟာ့စိန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ရိွ 
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးခ ့ေသာ 
က န္းမာေရး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ 
ဓာတ္ပံု။ ။ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား အတြက္ 
ဆာလာဟူဒင္ အာမက္  

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) ၏ နမူနာပါ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာစစ္တပ္ က ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ း၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး 

ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ပုံစံမ ား၏ သက္ေသကို ျမင္ေတြ႔ခ ့ရသည္ သို႔မဟုတ္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား အေၾကာင္းကို 

ျပန္ေျပာျပ၍ သိရွိခ ့ရသည္ဟု တည တညြတ္တည္း အစ ရင္ခံၾကပါသည္။ ပ အိတ္ခ ္အာ က 

အင္တာဗ ်ဴးခ ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလုံး က ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚျပွဳလုပ္ခ ့သည့္ 

အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ ား၏ ကိုယ္စိတ္အက ိွဳးဆက္မ ားကို အနည္းႏွင့္အမ ား ေတြ႔ရွိခ ့ၾကပါသည္။ 

သူတုိ႔သည္ ေနရာအႏံွ႔ျဖစ္ၿပ း ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားေနာက္ပုိင္း ကိုယ္စိတ္အေပၚသက္ေရာက္မႈမ ားကို 

အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

တု႔ံျပန္မႈ၏ က န္းမာေရး စနစ္မလုံေလာက္မႈမ ားေၾကာင့္ လုံေလာက္စြာ အေလးမထားႏုိင္ခ ့ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွခ ့ၾကပါသည္။  

 
ပ အိတ္ခ ္အာ ၏ ေတြ႔ရိွခ က္မ ားကုိ ပထမအပုိင္းအေနျဖင့္ က ်ဴးလြန္သည့္ ပံုစံမ ားကုိ အာရံုစုိက္ 

သည့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ားႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံွဳကုိ 

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ျပန္ေျပာင္းေျပာမႈ ႏွင့္ ဒုတိယအပုိင္းအေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွရိွ 

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္မႈမ ားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္ 

၄င္းတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ ားဟူ၍ အပုိင္းခြ ျခားထားပါသည္။  





လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 
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အသကရ္ငွ္က နရ္စသ္ူ ၏ အေတြ႔အႀကွံဳမ ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

(အက္စ္ဂ  ဘ ဗ )  

ပ အိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာစစ္တပ္၊ 

ယူန ေဖာင္း ၀တ္ဆင္ထားသူမ ား သို႔မဟုတ္ ရ မ ားက ေနရာအႏွံ႔တြင္ ရိုဟင္ဂ ာ 

အမ ိွဳးသမ း၊ မိန္းကေလး၊ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းသူမ ားအေပၚ 

က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအေၾကာင္း 

ျပန္ေျပာမႈမ ားကို တည တညြတ္တည္း အစ ရင္ခံၾကပါသည္။  

 
ပ အိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ 

ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ ေကာင္မေလးမ ားသည္ အက္စ္ဂ  ဘ ဗ  

ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ စိတ္က န္းမာေရး ဆန္းစစ္မႈ၊ ပုံမွန္မ းယပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

မိခင္က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေရွးဥ းေဆးေပးခန္းမ ားတြင္ သာမန္ 

ေနထိုင္မေကာင္းမႈမ ားကို ျပသသည့္ အခ ိန္မ ားက ့သို႔ေသာ က န္းမာေရး 

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ အခ ိန္မ ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ 

ရာဇ၀င္မ ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခ ့ၾကပါသည္။  

 
အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ားကို ကုသေပးခ ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက 

ရိုဟင္ဂ ာမ ား အေပၚ က ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပတ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္ 

မိသားစု၀င္မ ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမ ားက ့သို႔ေသာ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ 

မ ားႏွင့္တြ လွ က္ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားပါ၀င္ေသာ 

ပုံစံမ ားကို ေတာက္ေလွ ာက္ ေဖာ္ျပေပးခ ့ပါသည္။  

 
“ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ ားမ ားက ပံုစံတူတယ္။ သူတို႔ေရွ႕မွာ မိသားစုေတြ 
သတ္ခံရတယ္၊ မုဒိန္းက င့္ခံရတယ္၊ [အသက္ရွင္က န္ရစ္သူေတြ] က ၿခံွဳပုတ္ေတြ 
ထ ကေန နယ္နိမိတ္ကိုျဖတ္ၿပ း ထြက္ေျပးလာခ ့ရတယ္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္  

 
“ စစ္တပ္ [ေတြ]သူတို႔ရြာထ လာရင္ ရိုက္ႏွက္ဖို႔ [ႀကိွဳးစား]တယ္၊ ၿပ းေတာ့ 
အမ ိွဳးသမ းေတြကို ေတြ႔ရင္ … မုဒိတ္းက င့္တယ္၊ မုဒိန္းက င့္ၿပ းေတာ့ 
သတ္ပစ္လိုက္တယ္ ဆိုတ ့ ဥပမာ[ေတြ]ကို ေျပာျပတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္  

 
 
 
 

“ေစာင့္ေရွာက္သူေတြက အမ ားအားျဖင့္ ကုိယ္ကာယ 
လကၡဏာေတြကုိပ  ဂရုစုိက္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔အလုပ္မ ား 
တယ္လုိ႔ ငါထင္တယ္ ......................... ေဆးခန္းမွာဆုိရင္ 
ငါတုိ႔မွာ အခ ိန္မရိွဖူး ဒါမွမဟုတ္ရင္ စိတ္ျပႆနာကုိ 
ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ၀န္ထမ္းမရိွဖူး။” 

၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းရိွ ေရွးဥ းက န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
သူနာျပွဳတစ္ေယာက္  

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက သူတို႔ရ ႕လူနာေတြက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈကာလ 

အတြင္းမွာ အမ ိွဳးသား န ႔ အမ ိွဳးသမ းေတြကို ခြ လိုက္ၿပ း အမ ိွဳးသားေတြကို 

သတ္ပစ္လိုက္တယ္။ အမ ိွဳးသားေတြကို သတ္တာကို အမ ိွဳးသမ းေတြကို 

အတင္းၾကည့္ခုိင္းၿပ းေနာက္ မုဒိန္းက င့္တယ္ လို႔ေျပာျပတယ္လို႔ ပ အိတ္ခ ္အာကို 

ေျပာတယ္။ သူတို႔အမ ားစုက အ ့လို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈေတြခံရၿပ းေနာက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွကို ထြက္လာခ ့ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က န္းမာေရး 

ပေရာဖက္ရွင္နယ္လ္ တစ္ေယာက္ကလည္း ဒ ပံုစံ န ႔ဆင္တူတ ့ ဇာတ္လမ္းမ ိွဳးကို 

ၾကားခ ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။  

 

 
“ အမ ိွဳးသမ း အမ ားစု ကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာျပတာေတြက အရမ္းအရမ္းဆင္တူတ ့ 
ဇာတ္လမ္း [တစ္]ခုပ ။ သူတို႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရိွေနတုန္းက… ရ  ဒါမွမဟုတ္ စစ္တပ္ 
န ႔တူတ ့ ယူန ေဖာင္[ေတြ]၀တ္ထားတ  ့အ လိုလူေတြပါတ ့ လူအုပ္စုက 
သူတို႔ရ ႕အိမ္ေတြထ ကို ၀င္လာတယ္ ၿပ းေတာ့ .. [သ]ူတို႔ကို သူတို႔ မိသားစု 
ေရွ႕မွာ မုဒိန္းက င့္တယ္။ ၿပ းေတာ့ အမ ိွဳးသားေတြအားလုံးကို ေခၚသြားတယ္။  
သူတုိ႔ေတြကုိ ရုိက္ႏွက္ၿပ းေတာ့ သတ္ပစ္လုိက္တယ္၊ ၿပ းေတာ့ အမ ိွဳးသားေတြ 
အားလံုးကုိ မ းထ ထည့္လုိက္ၿပ း အမ ိွဳးသမ းေတြအားလံုးကုိ အိမ္[တစ္]ခုထ  
ေခၚသြားၿပ း အက   ၤေတြကုိ ခၽြတ္ခုိင္းၿပ း ကုိယ္လံုးတ းထားတယ္။ ယူန ေဖာင္း 
ပံုစံတစ္မ ိွဳး၀တ္ထားတ ့သူက အိမ္ထ ၀င္လာၿပ း သတိေမ့သြားတ ့အထိကုိ 
အမ ိွဳးသမ းေတြကုိ ေန႔တုိင္း မုဒိန္းက င့္တယ္။ အ ့ဒ  အမ ိွဳးသမ းေတြ ႏုိးလာခ ိန္မွာ၊ 
အိမ္ကမ းေလာင္ေနၿပ ၊ သူတုိ႔က ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွန ပ နယ္စပ္ျဖစ္ေနတ ့ ျမစ္ရိွရာကုိ 
ထြက္ေျပးလာတယ္။ ျမစ္ကုိ ေက ာ္ျဖတ္ၿပ း ……………… ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွကုိ 
ေရာက္လာခ ့တယ္။ “ 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္  

 
အျခားက န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္တစ္ေယာက္က လူနာကျပန္ေျပာျပတ ့ အမ ိွဳးသား 

န ႔ အမ ိွဳးသမ းေတြကုိ အုပ္စုခြ ၊ အမ ိွဳးသားေတြကုိသတ္၊ အမ ိွဳးသမ းေတြကုိ မုဒိန္းက င့္တ ့ 

ပံုစံတူ နည္းလမ္းအေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပခ ့တယ္။  

 
“ ျမန္မာစစ္တပ္ ရြာထ ကို ၀င္လာရင္ ခ က္ခ င္းဘ  အမ ိွဳးသား န ႔ အမ ိွဳးသမ းကို 
အုပ္စုခြ လိုက္ၿပ းေတာ့ မိသားစုေတြေရွ႕မွာပ  အမ ိွဳးသားေတြကို သတ္ပစ္လိုက္ၿပ း 
က င္းႀက းထ မွာ ေျမျမွွဳပ္ပစ္လိုက္တယ္၊ အမ ိွဳးသမ းေတြကေတာ့ အ ့ဒ အခ ိန္မွာပ  
မုဒိန္းက င့္ခံရဖုိ႔မ ားတယ္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ …. အျခားတစ္ေနရာရာ …. ဒါမွမဟုတ္ 
အ ့ဒ ရြာအျပင္ကို ပုိ႔လိုက္တယ္ 
” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ 
တစ္ေယာက္  



10 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
အဆက္ 

 

 
ပ အိတ္ခ ္အာ ႏွင့္ ေျပာဆုိေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ ားအျပားက အမ ိွဳးသမ းမ ားကုိ 

အိမ္ထ တြင္ ပိတ္ထားၿပ း ခဏခဏ မုဒိန္းက င့္ခံရေၾကာင္းကုိ 

သူတုိ႔လူနာမ ားေျပာျပသည္ကုိ ၾကားေနခ ့ရပါသည္။ 

 
“ ကၽြႏု္ပ္ထင္တာက ေတာ့ သူမ န ႔ အျခား အမ ိွဳးသမ း ၁၄ ေယာက္တို႔ကို ဖမ္းၿပ း 
အိမ္တစ္အိမ္ထ မွာထားၿပ းေတာ့ …. အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င့္ခံခ ့ၾကရတယ္။” ၂၀၁၇ 
တြင္ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ ကုသသူတစ္ေယာက္  

 
ဘယ္သူေတြက အ ့ဒ  လိင္ န ႔ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ျပွဳလုပ္သလ  

လို႔ေမးတ ့အခါ ပ အိတ္ခ ္အာ က အင္တာဗ ်ဴးခ ့တ ့ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းအမ ားက 

သူတို႔ရ ႕လူနာမ ား ေျပာျပတာေတြအရ က ်ဴးလြန္တ ့သူေတြဟာ ျမန္မာစစ္တယ္၊ 

ယူန ေဖာင္း၀တ္ထားေသာ အမ ိွဳးသားမ ား သို႔မဟုတ္ ရ မ ားျဖစ္တယ္လို႔ 

ေျပာျပပါတယ္။  

 
“ျမန္မာ စစ္သားတစ္ေယာက္ ရ ႕ မုဒိန္းက င့္တာကို သူမခံခ ့ရတယ္” ၂၀၁၇ 
ဒ ဇင္ဘာတြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေရးေပၚကုသေဆာင္ မွ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
“ အ ့ဒါေတြက တပ္ေတြပ … အ ့ဒ ႏိုင္ငံ ရ ႕ စစ္တပ္ န ႔ပက္သက္ေနတ ့သူေတြ” 
၂၀၁၈ တြင္ ဘလုခါလ  စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့ံ အရာရိွ ႏွင့္ 
အမႈတြ  မန္ေနဂ ာ  

 
“[မုဒိန္းမႈမ ား]ကိ ုက ်ဴးလြန္တ ့သူေတြထ မွာ သူတို႔ေျပာျပတာကေတာ့ စစ္တပ္က 
လူေတြ [ပါတယ္]” 
၂၀၁၇ တြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္  

 
က ်ဴးလြန္သူမ ားသည္ အုပ္စုလိုက္ ႏွင့္ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င့္မႈမ ားကို စနစ္က ေသာ 

အဖြ ႔အစည္းပုံစံမ ိွဳးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခံထားပါသည္။  

 
“ သူမက ၄၂ ကေန ၄၅ ႏွစ္ၾကားေလာက္ရွိမယ္။ သူ႔အေျခအေနကလည္း 
တူတူပ ။ စစ္သား ၂၅ ေယာက္ေလာက္က သူ႔အိမ္ကို ညဘက္ႀက း 
၀င္စ းတယ္။ တိုက္ခိုက္ခံရၿပ းေနာက္ ေယာက္ ားေတြက မ းဖိုေခ ာင္ 
တံခါးကေန ျမစ္နားမွာရွိတ ့ ေတာင္ကုန္းေပၚထြက္ေျပးရတယ္။ 
ေယာက္ ားေတြ ထြက္ေျပးသြားေတာ့ အမ ိွဳးသမ းတစ္ေယာက္ထ  က န္းရစ္ခ ့တယ္ … 
သူမရ ႕သားက ၾကက္ၿခံထ မွာ ပုန္းေနတယ္။ [သူမရ ႕သားက ပုန္းေနတုန္း သူမကုိ အုပ္စုဖြ ႔ 
မုဒိန္းက င့္တာကုိ ၾကားသြားလုိ႔] အခုအခ ိန္ထိ ရွက္ေနၿပ း ေသခ င္ေနမိတယ္။ 
ဤအမ ိွဳးသမ းသည္လည္း စစ္သား[ေယာက္ ား]သံုးေယာက္ရ ႕ အုပ္စုဖြ ႔မုဒိန္းက င့္ျခင္းကုိ 
ခံခ ့ရတ  ့ဓားစာခံတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူမရ ႕ အေျခအေနက ဆုိးလြန္းလုိ႔ စကားလံုးန ႔ 
ေတာင္ ေျပာျပလုိ႔မရဖူး။ ေန႔တုိင္းလုိလုိ ေသြးေတြထြက္တယ္။ နာလည္း အရမ္းနာတယ္။” 
၂၀၁၇ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံအရာရိွ တစ္ေယာက္  

ဤေလ့လာမႈတြင္ အင္တာဗ ်ဴးခံခ ့ရေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းအမ ားအျပားက မုဒိနး္မႈမ ားကုိ 

လူအမ ားအျပားက က ်ဴးလြန္ခ ့ေၾကာင္း သိခ ့ရတယ္လုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း 

တစ္ေယာက္က အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ဒ လုိ 

ေဆြးေႏြးပါတယ္။  

 
“ သူတုိ႔ေပါင္း ေျခာက္ေယာက္ အန းအနားက လူေတြန ႔အတူတူ အိမ္ကေနထြက္ 
လာခ ့ၾကတယ္။ အခ ိွဳ႕အမ ိွဳးသမ းေတြက ကြ သြားတယ္။ လူသူမရိွေတာ့တ  ့
အိမ္ေတြကုိ ေတြ႔ခ ့တယ္… အ ့လုိအိမ္ေတြထ မွာ ခုိနားတယ္။ အ ့ဒ မွာ နားေနတ  ့
အမ ိွဳးသမ း ငါးေယာက္ရိွတယ္၊ သူမ [ေကာင္မေလးရ ]့ရ ႕ အေမ၊ အမ န ႔ 
အေဒၚတုိ႔ပါတယ္။ အ ့ေနာက္ စစ္အရာရိွ ေလးငါးေယာက္ေလာက္က အ ့ဒ ေနရာကုိ 
တုိက္ခိုက္တယ္။ သူတုိ႔က မ က္လံုးေတြကုိ ပိတ္ထားၿပ း ေျခေတြလက္ေတြကုိ 
ခ ွဳပ္ထားတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ခ ည္ၿပ းတာန ႔ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င့္ေတာ့တာပ ။ အုပ္စုဖြ ႔ 
မုဒိန္းက င့္ၿပ းေတာ့ အ ့ဒ အမ ိွဳးသမ းေတြကုိ မ းရိွွဳ႕ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔ရ ႕ 
မ က္လံုးေတြကုိ [ပိတ္ထား]တယ္………………. တစ္ေယာက္ရ ႕လက္ကုိ 
ေနာက္တစ္ေယာက္ရ ႕လက္န ႔ တြ ခ ည္ထားတယ္။ ဆယ္ေက ာ္သက္ ေကာင္မေလး 
တစ္ေယာက္က ဘယ္လုိႀကိွဳးျဖည္ခ သလ  အလ ာအရွင္ျမတ္ပ  သိလိမ့္မယ္။  
သူ႔လက္ကုိ ႀကိွဳးေျဖတယ္။ ေနာက္ သူ႔မ က္လံုးကုိ ပိတ္ထားတာကုိ 
ေျဖလုိက္တ ့အခ ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြက နည္းနည္းေ၀းတ ့ေနရာကေန ေကာက္ရုိးေတြ 
ယူလာေနတာကုိ ေတြ႔တယ္။ စစ္သားေတြ၊ စစ္သားေတြက ေကာက္ရုိးေတြကုိ အ ့ဒ  
အမ ိွဳးသမ းေတြဆ  ယူလာတယ္။ သူမကုိ သူမရ ႕အေမရ ႕ လက္န ႔ တြ ခ ည္ထားတယ္။ 
သူ႔အေမကေတာ့ ေသေနတာၾကာၿပ မုိ႔ ခံစားခ က္မ ့ေနတယ္။ သူ႔အေမက 
မလႈပ္ေတာ့ဖူး၊ သူ႔အေမအသက္ရွင္မရွင္လ  သူမသိေတာ့ဖူး။ သူအ ့ဒ ေနရာကေန 
[ပန္းစုိက္ခင္း]တစ္ခုရိွတ ့ေနရကုိ ထြက္ေျပးလာတယ္။ သူပန္းစုိက္ခင္းထ  
ေရာက္တ ့အခ ိန္မွာ ဘာမွမသိေတာ့ဖူး။ သူ[ေျပာ]သလုိဆုိရင္ သူတုိ႔ကုိ 
အာရံုမ ့သြားေအာင္ တစ္ခုခုမ ားေကၽြးထားသလားလုိပ ။………………… အ ့ဒ ေနာက္ 
ေကာင္မေလးက ေဘးဘက္ေထာက္သြားေနခ ိန္မွာ ပစ္ခ့ရတယ္။ ေနာက္ဘက္ကေန 
ထိၿပ း အပုိင္းပုိင္းၿပ သြားသလုိပ ။ သူမအားကုန္သံုးၿပ း လူေသေကာင္ေတြေပၚ 
တြယ္တက္တယ္။ သူ႔အေမန ပ အျခားသူေတြကေတာ့ မ းေလာင္ေနၿပ ။ အားလံုးပ  
ေလာင္ေနၿပ ။ သူေတြ႔ေနတာေတြက…………….. သူမကုိယ္ေပၚမွာ အ၀တ္လ မရိွဖူး။ 
ဘယ္သူ႔ကုိယ္ေပၚမွာမွလ အ၀တ္မရိွဖူး။ အ ့ေနာက္ လူတစ္ေယာက္ က လံုခ ည္ကုိ 
ခၽြတ္ခ လုိက္ၿပ း အ ့ဒ လံုခ ည္န ႔ သူမကုိ ပတ္ထားလုိက္တယ္။ သူမတစ္ကုိယ္လံုး 
ေသြးေတြခ ည္းပ ။ သူက သူမကုိ ပခံုးေပၚတင္ၿပ း ခက္ခက္ခ ခ  ေခၚေဆာင္လာတယ္၊ 
ႏွစ္ရက္လား/သံုးရက္လားမသိေတာ့ဖူး…. ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္နိမိတ္ထ ကုိ 
ေရာက္လာေတာ့တယ္။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အုလပု္ပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံအရာရိွ တစ္ေယာက္  



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 
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ဤေလ့လာမႈအတြက္ အင္တာဗ ်ဴးခံရေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက သူတုိ႔ရ ႕ 

လူနာမ ားထံမွ မိသားစုမ ားကုိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ကုိ 

အတင္းၾကည့္ခုိင္းခံခ ့ရတ ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ၾကားခ ့ရတယ္လုိ႔လည္း အစ ရင္ခံပါသည္။  

 
“ သူတို႔ေနတ  ့တိုင္းျပည္ကေန ခ က္ခ င္းစြန္႔ခြာရတယ္၊ သူတို႔အိမ္ေတြ၊ 
စုိက္ခင္းေတြ ကိ ုမ းရိွွဳ႕ခံခ ့ရတယ္၊ အကိုေတြေမာင္ေတြကို သူတို႔ေရွ႕မွာ 
သတ္ပစ္တာ၊ အစ္မည မေတြကို သူတို႔ေရွ႕မွာ မုဒိန္းက င့္တာေတြလည္း 
ျဖစ္ခ ့တယ္။” ၂၀၁၈ ကတည္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္သူ ရုိဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသား ႏွင့္ 
လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမ း တစ္ေယာက္ 

 
 

လိငအ္ၾကမး္ဖကမ္ႈ အေၾကာငး္ အေတြ႔အႀကွံဳမ ားကို ဖြင့္ဟျပျခငး္  

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ ရိုဟင္ဂ ာအမ ိွဳးသမ းမ ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ ားကို မုဒိန္းက င့္ခံရၿပ း 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၀န္ေဆာင္မႈမ ားတြင္ ထုတ္မေဖာ္ၾကဘ  မ းယပ္ျပႆနာက ့သို႔ေသာ 

အျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ က္ျဖင့္ ကုသမႈလိုသည့္အခ ိန္ တြင္မွသာ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။  

 
“ သူမမွာ မိန္းမကိုယ္ကေန အျဖ်ဴဆင္းေနတ ့ ျပႆနာရိွလို႔ သူမရ ႕ မိန္းမကိုယ္ ကိ ု
စမ္းသပ္လို႔ရမလားလို႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ၿပ းတ ့ေနာက္ သူမမွာ အျခား 
ထိခုိက္မႈေတြရိွေနတာန ႔တူပါတယ္။ သူမရ ႕ မိန္းမကိုယ္နားမွာ အမာရြတ္ေတြ 
ရိွေနပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က အနည္းငယ္ေမးျမန္လိုက္တ ့အခ ိန္မွာေတာ့ သူမက 
ငုိေၾကြးၿပ း စစ္တပ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ရ ႕ မုဒိန္းက င့္မႈကို ခံခ ့ရတ ့ သူမရ ႕အေၾကာင္း 
ကိ ုကၽြႏု္ပ္ကို ေျပာျပေတာ့တာပါဘ ။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္  

 
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက က န္းမာေရးစစ္ေဆးေနခ ိန္မွာ တိုက္ရိုက္ေမးေတာ့ 

မွသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတ ့ အေၾကာင္းေတြကို လူနာေတြက ေျပာျပတယ္ လို႔ 

ေျပာျပပါတယ္။  

 
“ သူတို႔ေတြထ မွာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတ ့ ရာဇ၀င္ရိွတ ့သူေတြ ရိွတယ္လို႔ 
ကၽြႏု္ပ္သိထားေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွမွန္း ကၽြႏု္ပ္သတိရိွေနခ ့ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္က 
သူတို႔ကို …. ျမန္မာျပည္က ထြက္လာတ ့အခ ိန္မွာ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ န ႔ ျပႆနာရိွခ ့လားလို႔ ေမးပါတယ္။ တစ္မိနစ္ေလာက္ 
တြန္႔ဆုတ္သြားၿပ း စတင္ငုိေၾကြးၿပ ေနာက္ ေျပာျပတာက ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက 
အမ ိွဳးသမ း ၁၄ ေယာက္ေလာက္ကို အိမ္ထ မွာ ပိတ္ထားၿပ းေတာ့ အားလုံးကို 
အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င့္ခ ့ၾကတယ္။ အခ ိွဳ႕သူေတြကေတာ့ ေသကုန္တယ္ ဒါေပမ  ့
သူမကေတာ့ အသက္ေဘးကလြတ္ခ ့တယ္။ အခု သူမက အသက္ ၄၀ ရိွေနၿပ ။”  
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္ 

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားသည္ အမ ိွဳးသမ းမ ား ကုိယ္၀န္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုိ 

ခံယူသည့္အခ ိန္မွသာ ၄င္းတုိ႔လူန ားမ ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကုိ 

သိရွိခ ့ၾကရပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရြာမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

က ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ လ တစ္၀ႈိက္ကတည္းက ကုိယ္၀န္ရခ ့ေသာ သူအေရအတြက္ 

မ ားျပားလာသည္ကုိေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ျပန္သတိရခ ့ၾကပါသည္။  

 
“ သူတို႔မွာ ကိုယ္၀န္ရိွမရိွ ဘယ္စစ္ႏုိင္မလ ။ သူတို႔သတိထားမိတ ့အခ ိန္မွာ ၂၀ 
ပတ္ေလာက္ျဖစ္ေနၿပ  ေဆးခန္းကို လာရေတာ့တာေပါ့။ အ ့အခ ိန္က ႏုိ၀င္ဘာလ။ 
အက ပ္အတည္းျဖစ္တာက ၾသဂုတ္လကုန္ေလာက္ျဖစ္ၿပ း ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့ 
ၾသဂုတ္လကုန္ေလာက္ကေန စက္တင္ဘာလဆန္းေလာက္အထိ 
ျဖစ္ခ ့တာေတြေပါ့” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္  

 
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ျဖစ္ရပ္မ ားျဖစ္ပြားခ ိန္ေလာက္တြင္ 

ကုိယ္၀န္ရမႈႏွင့္ပက္သက္ၿပ း ၂၀၁၈ စပရင္းတြင္ ကေလးေမြးဖြားမႈမ ား မ ားျပားလာသည္ကုိ 

သတိျပွဳမိပါသည္။  

 
“ အ ့ဒါက… ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ၿပ းေတာ့ ကိုးလ အၾကာေလ။ အမ ိွဳးသမ းေတြအားလုံးက 
မုဒိန္းက င့္ခံထားရေတာ့ အ ့အခ ိန္မွာ ကေလးေမြးတာေတြလည္း မ ားလာတာေပါ့။” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ယင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းမ ား မ ားလာသည္ဟူေသာ 

ခန္းမွန္းခ က္မ ားသည္ အျခားေသာ အဖြ ႔အစည္းမ ား၂၃ က ထုတ္ျပန္ထားေသာ 

ေလ့လာမႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားႏွင့္လည္း ကိုက္ည ၿပ း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ 

ထြက္ေျပးလားေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားတြင္ ရာဇ၀င္အေျခခံကိန္းဂဏန္းထက္ 

ျမင့္တက္ေနႏႈန္းထားမ ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။၂၄  

 
က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္တစ္ခ ိွဳက သူတို႔ေဆးခန္းတြင္ ေတြ႔ခ ့ရေသာ 

ကေလးမ ားသည္ မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ ားျဖစ္သည္ဟု 

သံသယရွိခ ့ေၾကာင္း ေျပာျပခ ့ပါသည္။  

 
“ ဇူလိုင္[၂၀၁၈] မွာ [စခန္းကို]ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ေရာက္သြားေတာ့ … 

[အၾကမ္းဖက္မႈအၿပ း] ၁၁ လ ၾကာေတာ့ေပါ့၊ မုဒိန္းမႈေတြရ ႔ ရလဒ္ေၾကာင့္ 
ကေလးေတြအမ ားႀက းေမြးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အ ့အေၾကာင္းကိုေတာ့ 
မေျပာျဖစ္ၾကပါဖူး။ ဘယ္သူက ဘာမွမေျပာၾကေပမ ့ သူတို႔ကို …… 
အသိုင္းအ၀ုိင္းထ  မိသားစုထ  လက္ခံေနေနၾကတာပ ။ ေသခ ာတာကေတာ့ 
အေမေတာ့ရိွတယ္ ကေလးကဘယ္လိုလာလို႔တာ မေျပာၾကတာ။” 
 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
 
 

“သူတုိ႔ကုိ ေျပာျပခုိင္းရင္ အခ ိန္ယူရတယ္၊ အစပုိင္းေတာ့ 
ငုိတာေပါ့။ ၿပ းေတာ့ သူတုိ႔က ငါေသခ င္တယ္၊ ငါ့ကုိယ္ငါ 
သတ္ေသခ င္တယ္ အ ့ဒ လုိမ ိွဳးေတြ ေျပာတယ္။” 

၂၀၁၇ တြင ္ကုတက္ပေလာင ္စခန္း တြင္ အလုပလ္ုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ သားဖြားဆရာမ တစ္ေယာက္  



12 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
အဆက္ 

 

 
အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားသည္ လိင္မႈ ႏွင့္ မ ိွဳးဆက္ပြားက န္းမာေရး ကုိ 

ကုသသည့္အထူးကုမ ား ႏွင့္ ကုိယ္တန္ဖ က္ခ ေပးရန္ေတာင္းဆုိမႈအတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္သူမ ား (ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔မေရာက္မ  မုဒိန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ) 

ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
“ သူတို႔သည ္ဤ [ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္း] ကိ ုစိတ္၀င္စားၾကပါသည္။ သူ႔မိသားစု 
ထ ရိွလူတိုင္းက သူသည္ မဂၤလာမေဆာင္ရေသးမွန္းသိသျဖင့္ 
စိတ္၀င္စားၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ [မုဒိန္းက င့္ခံရသျဖင့္] 
ေမြးလာမည့္ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္လာမည္ကို မခံႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့ံ 
အရာရိွတစ္ေယာက္  

 
က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္က အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအေနျဖင့္ 

မလိုခ င္ေသာ ကိုယ္၀န္ကို ေဆာင္ထားရျခင္း ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္၀န္ကို ဖ က္ခ ရန္ 

ေတာင္းဆိုရျခင္းသည္ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ ဘာသာေရး စံႏႈန္းမ ား ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ 

တရား၀င္ ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္းကို တားျမစ္ထားသျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ခက္ခ ေၾကာင္း 

ေျပာျပခ ့ပါသည္။ ၂၅ 

 
“ သားဖြားဆရာမ ေရာက္လာၿပ  ‘ဆရာမေရ၊ လူနာတစ္ေယာက္ … လာတယ္ သူက 
ကိုယ္၀န္ဖ က္[ခ ခ င္လို႔]တ ့၊ ဆိုလိုတာက သူက ကေလးကို မလိုခ င္ေတာ့ဖူး … 
သူမက ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ  [ခ င]္တယ္တ …့ ငါဘယ္လိုျပန္ေျပာရမလ ’… အ ့ဒ  
အမ ိွဳးသမ းကို ကၽြႏု္ပ္စကားစေျပာတ ့အခါ သူမက ေတာက္ေလ ာက္ မ က္ရည္ 
က ေနခ ့ပါတယ္…. သူမကို အခ ိွဳ႕ေသာ ေမးခြန္းေတြကို 
နက္နက္န န ေမးၾကည့္ပါတယ္’ဘာျဖစ္လုိ႔ ကေလးကို ဖ က္ဆ းခ င္ရတာလ ’ 
သူမေျပာတာက အစၥလာမ္ဘာသာအရ ကေလးတစ္ေယာက္ကို 
ဖ က္ဆ းလိုက္တာ ဟာ အျပစ္ႀက းတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ခ ့ရတာက အမ ားစုက 
[စိတ္ခံစားခ က္မ ားၿပ း] [အမ ိွဳးသမ း]တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ‘င့ါမွာ 
ကေလးတစ္ေယာက္ရိွတယ္။ အ ့ဒါက ငါ့ဟာမဟုတ္ဖူး… ငါမဂၤလာေတာင္ 
မေဆာင္ရေသးဖူး။ ငါဒ ကေလးကို မလိုခ င္ဖူး။’” 
 
၂၀၁၈ ကတည္းက ဘလုကာလ  စခန္း မွ ေဆးခန္းႀက းၾကပ္ေရးမ း ႏွင့္ 
က န္းမာေရး စခန္း မန္ေနဂ ာတစ္ေယာက္ 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ ျခင္းကုိ တရား၀င္ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း 

ရာသ လာမႈ ထိန္းခ ွဳပ္ျခင္း အတြက္ လက္ခံထားေသာ မိသားစု စ မံကိန္းတြင္ 

“ရာသ မလာသည္မွာ ကာလအနည္းငယ္သာရိွပါက ရာသ စက္၀ုိင္းကုိ 

ထိန္းခ ွဳပ္ရန္”အတြက္ အမ ိွဳးသမ းတစ္ေယာက္၏ ေနာက္ဆံုးရာသ စက္၀ုိင္း မွ ၁၂ 

ပတ္အထိကုိ ခြင့္ျပွဳထားပါသည္။၂၆ ယင္းခ ဥ္းကပ္ပံုက ေကာ့ဒ္ဘဇားရိွ 

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အဖြ ႔အစည္းမ ားအတြက္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ 

မ ိွဳးဆက္ပြားက န္းမာေရးကုိ ေပးခြင့္ရေစခ ့ပါသည္။၂၇ ဆရာ၀န္အခ ိွဳ႕က 

ေျပာျပသည္မွာ အမ ိွဳးသမ းအခ ိွဳ႔သည္ ပုံစံမက ေသာ သို႔မဟုတ္ သမာရိုးက  

နည္းလမ္းမ ားကို အသုံးျပွဳၿပ း ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ တတ္သည္ဟု ေျပာျပပါသည္။  

ယင္းက ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခ က္မ ားမွ ေနာက္ဆက္တြ မ ားကို 

ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္ညလး္ ကုသရန္အတြက္ ေဆးရုံသို႔ လာၾကပါသည္။  

 
“သူတို႔လာတ ့အခ ိန္မွာ ကိုယ္၀န္ဖ က္ခ တာကို[လုပ္ၿပ းလို႔] မေအာင္ျမင္တ  ့အခ ိန္မွာ 

[၀န္ထမ္းေတြ]ဆ ကုိေရာက္လာၿပ း ၀န္ထမ္းေတြက သူတုိ႔အရမ္း ေနမေကာင္းျဖစ္လုိ႔ 
ကၽြႏု္ပ္ကုိ လာေခၚၾကပါတယ္။ အ ့အခ ိန္က ရင္ေတာ့ ငါတုိ႔က သူတုိ႔ဘာျဖစ္ခ ့လ ၊ 
ဘယ္သူမွာတာ၀န္ရိွလ ဆုိတာေတြကုိ မေဆြးေႏြးေနေတာ့ပါဖူး။ ငါတုိ႔ေသခ ာမသိေပမ ့၊ 
အ ့ဒ မွာ ရိွေနတုန္းကေတာ့ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ မႈ[ေတြ] 
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ တာေတြကုိ အမ ားႀက း က ိန္းေသေပါက္ ေတြ႔ခ ့ရတယ္။” 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ဖူးေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

အမ ွိဳးသမ း မဟုတေ္သာ လနူာမ ား ႀကွံဳေတြ႔ခ ရ့ေသာ လငိ္အၾကမး္ဖကမ္ႈမ ား  

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္မွာ အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားသာ မဟုတ္ပါ။ 

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တြင္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ ့ေသာသူမ ားတြင္ အမ ိွဳးသား ႏွင့္ ေကာင္ေလး၊ လိင္ေျပာင္းသူ 

မ ာား အပါအ၀င္ အမ ိွဳးသမ းဟုတ္ေသာ လူနာမ ား ပါရွိေနၿပ း သူတို႔က အေသးစိတ္ကို 

ျပန္ေျပာျပရန္ အလြန္ေၾကာက္လန္႔သည္ဟု ေျပာျပပါသည္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ခ ့ရတာကေတာ့ လူႀက းန ႔ လူငယ္ေလးေတြလည္း ကိုယ္ကာယ 
အၾကမ္းဖက္မႈရ ႕ ဓားစာခံျဖစ္ခ ့ရတာကို ေတြ႔ခ ့ရပါတယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခ ့ရတ ့ 
သူ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။ အ ့လိုမ ိွဳး တစ္ေယာက္ 
ႏွစ္ေယာက္ရိွပါတယ္။” 
၂၀၁၇ ကတည္းက ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္  

 
အဆုိပါအေတြ႔အႀကုံမ ားကုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈမ ားတြင္ တုိက္ရုိက္လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း အျပင္ 

မုဒိန္းက င့္ေနသည္ကုိ အတင္းအဓမၼၾကည့္ခုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္မ ားကုိ 

လိင္ပုိင္းက ်ဴးလြန္ျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္ဆုိင္ရာ ကုိင္းညႊတ္မႈႏွင့္ လိင္ယံုၾကည္ခ က္ကုိ 

ဖ က္ဆ းမ ားတုိ႔လည္း ပါ၀င္ပါသည္။  

 

 
“လိင္ကြ ျပားေသာ လူဥ းေရ [လိင္မကြ ေသာ၊ လိင္ေျပာင္းေသာ]မ ားသည္ 
ဓားစာခံမ ားျဖစ္ၾကၿပ း ယင္းက ့သို႔ [ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္] ျဖစ္ခ ့ရေသာ 
ဓားစားခံမ ားတြင္….. နည္းမ ိွဳးစံုနည္းလမ္း[မ ား]ျဖင့္ စေနာက္ျခင္း၊ 
နည္းလမ္းမ ိွဳးစံု ေစာ္ကားျခင္းမ ား၏ ဓားစာခံမ ား ျဖစ္ခ ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
[ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္]သူတို႔ အေၾကာက္ဆုံးမွာ အသတ္ခံရ[ႏုိင္]ျခင္းျဖစ္ၿပ း….. 
အဆိုပါအုပ္စု [ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရိွ ရုိဟင္ဂ ာ]ဟ ုယင္းလူမ ားက ေခၚသည္ 
ည အစ္မမ ားကို မုဒိန္းက င့္မည္ဟု [ခ ိန္းေျခာက္ျခင္း] [သို႔မဟုတ္]သူတို႔၏ 
အေမမ ားကို မုဒိန္းက င့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသား ႏွင့္ 
လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမ းတစ္ေယာက္  

 
အသကရ္ငွ္က နရ္စသ္မူ ား၏ စတိ္က နး္မာေရး အေျခအေန 

ကုသေပးခ ့ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း၏ အဆိုအရ မုဒိန္းက င့္ခံခ ရေသာ အမ ိွဳးသမ း 

အမ ားအျပားတြင္ စိတ္က ျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡၿပ ေနာက္ စိတ္ဖိစ းမႈေ၀ဒနာ (ပ တ အက္စ္ဒ ) 

က ့သို႔ေသာ စိတ္က န္းမာေရး အေျခအေနမ ား၏ လကၡဏာမ ားကို ျပေနတတ္ပါသည္။  

 
“ကၽြႏု္ပ္တို႔ …ေတြ႔ရသေလာကကေတာ့ အမ ားစု[ဒုကၡသည္ေတြ]က ပ တ အက္စ္ဒ  ခံစားေနရပါတယ္ 

 သူတုိ႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာအျပည့္ျပေနပါတယ္။ 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရသေလာက္ကေတာ့ [သူတုိ႔]က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔န ႔ 
စကားေျပာရတာေတာင္ အဆင္မေျပဖူး။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ 
ေဆးကုေပးေနတာ၊ ဒါေပမ  ့သူတုိ႔က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ လံုး၀ အျပည့္အ၀ 
ယံုၾကည္တာ မဟုတ္ေသးဖူး………………….အ ့ဒ အခ ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြမွာ 
တံု႔ျပန္မႈ၊ စိတ္ပူပင္ေသာက၊ စိတ္ပ က္တာေတြ စတ  ့လကၡဏာေတြ ရိွေနၿပ ။ 
ငါေျပာခ င္တာက သူတုိ႔က အရမ္းမတည္ၿငိမ္ဖူး၊ တစ္ခ ိွဳ႕က စိတ္က ေနတယ္၊ 
စိတ္က ေနတ ့သူအမ ားစုလုိပ  သူတုိ႔က လံုး၀စကားမေျပာဖူး။ 
အက ပ္အတည္း အေျခအေနကုိ ျဖတ္ေက ာ္ခ ့ၿပ း အမ ားစုမွာ ၾကည့္ရတာ 
ဘာမွမရိွဘ  လစ္ဟာေနသလုိပ ။ သူ႔တုိ႔ေခါင္းထ မွာ ဘာစိတ္လႈပ္ရွားမႈမွ 
မရိွဖူး။ သူတုိ႔ကုိ ေမးတ ့ေမးခြန္းေတြကုိလည္း မေျဖႏုိင္ဖူး။ ငုိပ ငုိေနတယ္။ 
တစ္ခုခုေမးတ ့အခါက ရင္လည္း သူတုိ႔ပထမဆံုးေျဖတာေတြက သူတုိ႔ 
ျမင္ေတြ႔ခ ့ရတာေတြပ ။သူတုိ႔ဒ ကုိ ဘယ္လုိေရာက္လာသလ ။ 



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 
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သူတုိ႔က အေျခအေနေတြရ ႔ အခက္အခ ေတြကုိ ေျပာျပတယ္။ 
ဘယ္ေလာက္လမ္းေလွ ာက္ခ ့ရတာ၊ ဘယ္ေလာက္ေသၾကတာ၊ ဘယ္လုိမုဒိန္းက င့္ 
ခံရတာ၊ ဘယ္လုိေၾကာက္လန္႔၇တာ၊ သူတုိ႔ကုိၾကည့္ရင္ ေၾကာက္ေနတာပ ၊ 
အ ့ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ေတြမွာ တူည တ ့အခ က္ပါပ ။” 

၂၀၁၇ ကတည္းက ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္  

 
“ သူတုိ႔ကုိ ေျပာျပခုိင္းရင္ အခိ န္ယူရတယ္၊ အစပုိင္းေတာ့ ငုိတာေပါ့။ ၿပ းေတာ့ သူတုိ႔က 
ငါေသခ င္တယ္၊ ငါ့ကုိယ္ငါ သတ္ေသခ င္တယ္၊ အ ့ဒ လုိမ ိွဳးေတြ ေျပာတယ္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
သူနာျပွဳသားဖြားဆရာမတစ္ေယာက္  

 
တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက လူနာမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ျပန္မေျပာႏိုင္ခ ိန္တြင္ ယင္းသို႔ေျပာရန္ အားေပးရမည္ ျဖစ္ၿပ း 

အခ ိွဳ႕ေသာသူမ ားက လူနာမ ားသည္ သူတို႔၏ ခံစားခ က္မ ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 

ျပရန္ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို မွ ေ၀ရန္ ထိတ္လန္႔ေနၿပ း ကုသမႈေပးခ ိန္မ ားတြင္ 

ေရလိုက္ငါးလိုက္သာေနၿပ း တိတ္ဆိတ္ေနကာ လႈပ္လ မလႈပ္ၾကေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိခ ့ၾကပါသည္။ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ားက ရိုဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ား 

ၾကား သူတို႔ေတြ႔ခ ့ရသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားႏွင့္ မ ဥ္းၿပိွဳင္မ ားကို ေတြ႔ခ ့ရၿပ း အျခား 

က ်ဴးလြန္ခံခ ့ရေသာ ဓားစာခံမ ားတြင္လည္း ယင္းနာက င္ဒဏ္ရာမ ားကိုလည္း 

ေတြ႔ခ ့ရပါသည္။  

 
“ နာ၈ င္ဒဏ္ရာအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းအမ ားစုက လူနာေတြရ ႕ 
ပါးစပ္ကေနပ လာပါတယ္၊ ‘ဒါမ ိွဳးငါဆ မွာျဖစ္တာ’မ ိွဳး မလိုအပ္ဘ  
‘ဒါနာက င္ဒဏ္ရာေလ၊ ဒ မွာေလအမာရြတ္ေတြ’ဆိုၿပ း နာက င္ဒဏ္ရာ 
ဇာတ္လမ္းမ ားကို ေျပာျပတတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကေတာ့ သူတို႔ကို 
ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ အၾကမ္ေရမ ားမ ား ေျပာျပခုိင္းတယ္၊ ငါ့အေတြးအေခၚ 
[ကေတာ့] လူနာေတြက ဒါကို ျမန္ျမန္ေက ာ္ျဖတ္ေလ၊ ဒါက အနာက က္ဖုိ႔အတြက္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပ ။ ဒ ဇာတ္လမ္းကို ျပန္ေျပာျပႏုိင္ဖုိ႔ ငါတို႔ပ ရိွတာေလ။ 
ငါအလုပ္မမ ားေနဖူး၊ အခြင့္အေရးရိွတယ္ဆိုတာန ႔ စိတ္ပါလက္ပါန ႔ကို 
လုပ္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ကို ငါ့ကေတာ့ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ဖူး၊ 
စိတ္ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္လ မဟုတ္ဖူး၊ ဒါေပမ ့ သူတို႔ငါဆ  ဘာမွန္းမသိတ ့ 
ဟိုနာဒ နာ ေရာဂါေတြန ႔ေရာက္လာရင္ ငါကို ေျပာျပဖုိ႔ အားရိွလာေအာင္ 
ႀကိွဳးစားၾကည့္တယ္။ ဒါေတြက နာက င္ဒဏ္ရာေတြရ ႕ အေသြးအသားထ  
ေရာက္ေနမႈပ ၊ ဒါေတြကို ငါတို႔လ  အၿမ ပ  ျမင္ေနရတာပ ။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္က သူတို႔လူနာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္သူဆိုမွာ စိတ္မရိွတာကို ေတြ႔ခ ့ရတယ္။ သူက ကၽြႏု္ပ္ကို 
ၾကည့္လည္းမၾကည့္ဖူး၊ စကားလ မေျပာဖူး၊ ငုိပ ငုိေနတယ္။ ငါ ပံုမွန္မဟုတ္တ ့ 
အျပွဳအမူ(မ ား) မ ိွဳးစံုကို ေတြ႔ခ ့ရတယ္။” 
၂၀၁၇ ကတည္းက ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံ အရာရိွ 

စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ကာယလကၡဏာမ ားက အျဖစ္မ ားပါသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္လုိက္ၾကည့္ပါက နာက င္ဒဏ္ရာ အျမစ္တြယ္မႈတြင္ အရင္းခံသည္ဟု ယူဆရပါသည္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူနာအမ ားစုမွာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကာယလကၡဏာ 
ေတြမ ားတယ္။ ဟိုနာဒ နာပါ။ ဥပမာ ‘ေခါင္းကိုက္တယ္တို႔၊ ဗုိက္ေအာင့္တယ္တို႔ 
ေက ာေအာင့္တယ္လို႔’ ဆိုတာမ ိွဳးေတြ။ အ ့ဒါေတြျဖစ္ေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာ 
ေနၿပ လ လို႔ ဆက္ေမးၾကည့္ရင္ သူတို႔အိမ္ေတြကေန ထြက္လာကတည္းက 
ဒါမွမဟုတ္ စခန္းကို ေရာက္ကတည္းကဆိုတာကို သိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
လူနာအမ ားစုမွာ ဘာေရာဂါမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မရိွတ ့ လူနာအမ ားအျပားကို 
ေသခ ာေပါက္ေတြ႔ခ ့ရပါတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္သူေတြ႔ကေတာ့ စိတ္ဖိစိးမႈမ ားၿပ း 
ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လကၡဏာအေနန ႔ ခံစားရတာျဖစ္ပါတယ္။ အ ့ဒါမ ိွဳးေတြ 
အရမ္း အရမ္း ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။” 
 
၂၀၁၇ ဒ ဇင္ဘာလတြင္ ကြက္က ား က န္းမာေရးေဆးခန္းမ ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
အေရးေပၚသူနာျပွဳတစ္ေယာက္  

 
“ ေဆးပညာအရ ေသြးဆုံးရံွွဳးတာ၊ အာဟာရခ ိွဳ႕တ ့တာ ေတြကို ေတြ႔ရိွဖုိ႔ႀကိွဳးစား 
ေပမ ့၊ ဘာမွမေတြ႔ခ ့ရပါဖူး၊ ဒါေပမ ့ … သူမ အားနည္းတယ္လို႔ ခံစားရ [ရင္] 
ဒါမွမဟုတ္ အာရံုစုိက္လို႔မရရင္၊ ငါတို႔ကေတာ့ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တ ့ ကိုယ္ကာယ 
လကၡဏာေတြလို႔ ယူဆလိုက္ၿပပါတယ္။ တကယ္လ  ဒါဟာ စိတ္မူမမွန္မႈ 
တစ္မ ိွဳးျဖစ္ၿပ း သူတို႔ေတြဟာ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ စိတ္ျပႆနာေတြကို 
ခံစားေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက ဘလုကာလ  စခန္း ရိွ ေဆးခန္း ႀက းၾကပ္ေရးမ း ႏွင့္ 
က န္းမာေရးစခန္း မန္ေနဂ ာ တစ္ေယာက္ 

 
လိငအ္ၾကမး္ဖကမ္ႈ အေတြ႔အႀကွံဳ အဆက ္

အမ ိွဳးသမ း ဒုကၡသည္မ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ျမန္မာ-

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တြင္ အဆုံးမသတ္ေသးပါ။ ဒုကၡသည္မ ား ေကာ့ဒ္ဘဇား 

တြင္ အေျခခ ၿပ းခ ိန္တြင္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသားမ ားက 

က ်ဴးလြန္ေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္မ ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား (အိုင္ပ ဗ ) အေၾကာင္း 

ဇာတ္လမ္းမ ားကို စတင္ၾကားရျပန္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ေတြ႔ႀကံွဳခ ့ရေသာ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ကို ပိုဆိုးေစၿပ း ဒုကၡသည္စခန္းတြင္း 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ပိုျဖစ္ေစပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအတြက္ အင္တာဗ ်ဴးခ ့ရေသာ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ၀န္ထမ္းမ ားက အိုင္ပ ဗ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရာမ ားကို 

ပုံမွန္ေတြ႔ေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ ယင္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ကိုယ္စားျပွဳေနပါသည္။  

 
“ လူေပၚမူတည္ၿပ း နာက င္ဒဏ္ရာေတြက ပံုစ့အမ ိွဳးမ ိွဳးန ႔ ျပေနတာပ ။ လူတိုင္းမွာ 
နာက င္ဒဏ္ရာကိုယ္စိရိွတယ္လို႔ ငါေျပာရ တယ္။ အမ ိွဳးသားေတြက သူတို႔ခံစား 
ေနရတာေတြကို သူတို႔ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြေပၚကို ပံုခ လိုက္တာကေတာ့ 
ငါတို႔ျမင္ေတြ႔ေနရတာ အေသအခ ာပါပ ။” 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
“ ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္အစိတ္အပုိင္းကို မဆို ရုိက္တယ္၊ ထိုးတယ္၊ ကန္တယ္၊ 
ေခါင္းပါမခ ိန္ဖူး၊ ကိုယ္၀န္ရိွေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဗုိက္ကို လုပ္ခ င္လုပ္တာပ ။ 
ေယာက္ ားက မိန္းမကို ၾကိွဳးကြင္းစြပ္ဖုိ႔ ႀကိွဳးစားတ ့သူ၊ မိန္းမကို အဆိပ္ခတ္ဖုိ႔ 
ႀကံတ ့သူ၊ မ းရိွွဳ႕ဖုိ႔လုပ္တ ့သူေတြ ရိွဖူးတယ္” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္  



14 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ  

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
အဆက္ 

 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ စနစ္ ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ၏  
ဆက္ဆံေရး  

“ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အေနန ႔ ထင္မိတာက လူတိုင္းက က န္းမာေရး စခန္းေတြ 
ကိ ုခ က္ခ င္းလာျပမယ္လို႔ ထင္မိေပမ ့ တကယ္တမ္းေတာ့ အ ့ဒ အေနအထားမွာ 
သူတို႔ေတြမွာ ဘာဆိုဘာမွ မရိွေတာ့ တျခား ရွွဳပ္ေထြးတ ့ ဥ းစားေပးရမ ့ဟာ 
ေတြရိွေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။” 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
၂၀၁၇ ေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထ သို႔ ရိုဟင္ဂ ာမ ား 

၀င္လာေသာ အေစာပိုင္းကာလမ ားအတြင္းတြင္ ရွိႏွင့္ၿပ းေသာ အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ ားသည္ လူအမ ားအျပားကို လက္ခံရန္မလုံေလာက္သျဖင့္ 

ဒုကၡသည္မ ားသည္ က န္းမာေရး အရင္းအျမစ္မ ားကို အသုံးမျပွဳခြင့္မရခ ့ပါ။ 

ေကာ့ဒ္ဘဇား သို႔ ဒုကၡသည္မ ား စတင္ေရာက္ရွိလာခ ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး 

လုပ္ငန္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ ၏ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ပို႔ 

ေဆာင္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ယူအန္ ဒုကၡသည္မ ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး ေကာ္မရွင္ 

(ယူအန္အိတ္ခ ္စ အာ) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ 

အဖြ ႔အစည္းတို႔က ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးခ ့ပါသည္။ ေကာ့ဒ္ဘဇား ေဒသသည္ 

ေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား ေနစရာျဖစ္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ 

၂၀၁၇ တြင ္ေျပာင္းေရႊ႕လာမႈမ ားေၾကာင့္ ႏွစ္လအတြင္း လူဥ းေရ ေလးဆတုိးလာၿပ း 

ပတ္၀န္းက င္ ႏွင့္ လက္ရွိ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ ားအတြက္ အက ပ္အတည္း 

အမ ားအျပားကုိ ျဖစ္ေစခ ့ပါသည္။ ၂၈ ထုိ႔အခ ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ 

အေျခခံပစၥည္းမ ားျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ အ၀တ္အစား၊ ေနစရာ ႏွင့္ 

သန္႔ရွင္းေရးမ ားကုိ ဥ းစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ ့ၾကပါသည္။ စိတ္က န္းမာေရး ႏွင့္ 

အသက္အႏၱရာယ္မရိွေသာ က န္းမာေရး ျပႆနာမ ားကုိ ခ န္ထားခ ့ၿပ း 

သိပ္အေလးမထားခ ့ပါ။ က န္းမာေရးစနစ္သည္ ကူးစက္တတ္ေသာ 

ေရာဂါမ ားျဖစ္သည့္ ဆံုဆုိနာ ႏွင့္ ၀က္သက္ေရာဂါမ ားကုိလည္း ကုိင္တြယ္ရ 

ေသးသည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

ရြာမ ားတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ ခ ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ - အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ လာခ ့ရသည့္ ခရ းေ၀း ေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ 

က န္းမာေရးလုိအပ္ခ က္အမ ားအျပားကုိ ခ က္ခ င္း ဂရုမစုိက္ႏုိင္ခ ့ပါ။   

 

 
အက ပ္အတည္းဆက္ရွိလာၿပ း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအဂ င္စ မ ား ႏွင့္ အန္ဂ  အို 

မ ား စခန္းမ ားသို႔ေရာက္ရွိလာကာ သ းျခား ၀န္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ကၽြမ္းက င္မႈအလိုက္ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ က န္းမာေရးစင္တာမ ား၊ က န္းမာေရးေဆးခန္း၊ ႏွင့္ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းအေျချပွဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို ထူေထာင္ ၀န္ေဆာင္မႈ 

ေပးခ ့ၾကပါသည္။ ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ ယင္းက န္းမာေရးစခန္းမ ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 

ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား ေရတိုေရရွည္တာ၀န္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကၿပ း အခ ိွဳ႕ေသာ အလုပ္မ ားမွာ လုပ္အားေပး ရာထူးမ ား 

ျဖစ္ၾကပါသည္။  

 
အက ပ္အတည္းအစပုိင္းတြင္ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာအဖြ ပအစည္းမ ား 

ၾကား ညိွႏႈိင္းမႈနည္းပါးၿပ း ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ထပ္ျခင္း၊ အခ ိွဳ႕ေသာ အုပ္စုမ ား (ဥပမာ။ ။ 

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ ား) အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မလံုေလာက္ျခင္း၊ လႊ ေျပာင္းစနစ္ 

မရိွျခင္း တုိ႔ရိွခ ့သည္ဟု ေျဖဆုိသူမ ားက ေျပာျပပါသည္။ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ  

အဖြ ႔အစည္းမ ား ညိွႏႈိင္းၿပ း ထပ္ေနျခင္း ႏွင့္ ဟာကြက္မ ားကုိ ေလ ာ့ခ ရန္ က႑ 

အလုိက္အုပ္စုဖြ ႔၀န္ေဆာင္မႈေပးခ ့ၾကပါသည္။ ၂၉ က န္းမာေရးက႑ကို 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမွ ေကာ့ဒ္ဘဇား ခရိုင္ က န္းမာေရးဌာနမ း ႏွင့္ 

ကမာၻ႕က န္းမာေရး အဖြ ႔အစည္းတို႔က ပူးတြ ၿပ း  

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခ ့ၾကပါသည္။၃၀ ယင္းသို႔အားျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို 

ေထာက္ပံ့ရန္ စံသတ္မွတ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ လူမႈ 

အေထာက္အပံ့မ ား တိုးခ  ႕ေပးျခင္းအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ ား 

တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ေပးခ ့ပါသည္။  

 
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႀကံွဳရေသာ အတားအဆ းတစ္ခုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က 

ဒုကၡသည္ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို တရား၀င္ အေျခအေန ႏွင့္ တရား၀င္ 

အေထာက္အထားမ ား ခြင့္မျပွဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤက ့သို႔ ခြင့္မရွိဘ  အသက္ရွင္ 

က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ တတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ ား မရရွိဘ  

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရၿပ း အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈမ ား မရရွိသျဖင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ၏ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေျခခံျဖစ္ေသာ 

ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား မရႏိုင္ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။၃၁ 

 
“ ေနာက္ထပ္အခက္အခ တစ္ခုက ... ရုိဟင္ဂ ာေတြမွာ ဒုကၡသည္ ခံခြင့္ မရိွတာျဖစ္ၿပ း ... ပုိမုိ 
ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လုိလုိ႔ တစ္ဆင့္ျမင့္ေနရာကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖုိ႔လုိတ ့အခါ တစ္ေနရာ 
[ပထ၀ အားျဖင့္]ကေန အျခားေဆးရံုတစ္ရံုကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖုိ႔က အရမ္း ခက္ခ ့ပါတယ္။“ 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ဘလုကာလ  အတြင္းလူနာဌာနရိွ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားအား ရရိွရန္ ခက္ခ ေနသည့္ 

အေျခအေနအျပင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ယဥ္ေက းမႈ ႏွင့္ စနစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ ားေၾကာင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားကုိ အစ ရင္ခံရန္လည္း အခက္အခ မ ားစြာကုိ 

ႀကံွဳေတြ႔ေနရပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ ့ေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ၏ 

ဇာတ္လမ္းမ ားအရ ယင္းအတားအဆ းမ ားသည္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ 

အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကုိ မွ ေ၀ျခင္းကုိ မတားဆ းႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းအခက္အခ မ ားကုိ 

စဥ္းစားေနရသျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုိအပ္ခ က္ႏွင့္ အလြန္အမင္း မကုိက္ည ေသာ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈပတ္၀န္းက င္တြင္ ေနထုိင္ရသည့္ ဒုကၡသည္ အသက္ရွင္ 

က န္ရစ္သူမ ားေပၚတြင္ တင္က န္ရစ္ခ ့ပါသည္။  

 

 
ရင္တြငး္ဒဏရ္ာ 

၄င္းတို႔၏ မိသားစု ႏွင့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပစ္ပယ္ခံရမႈကို ေၾကာက္လန္႔ မႈ ႏွင့္ လူမႈ 

ရင္တြင္းဒဏ္ရာက အခ ိွဳ႕ေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအား ၄င္းတို႔ႀကံုေတြ႔ခ ့ရသည့္ 

မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ေဖာ္ထုတ္မျပျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အမ ိွဳးသမ း 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ သူတို႔အိမ္ေထာင္ျပွဳလို႔မရေတာ့မွာ၊ 

အိမ္ေထာင္ဘက္မ ားက မႀကိွဳက္မွာကို ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္လန္႔တတ္ၾကပါသည္။  

 
“ အ ့ဒ ေတာ့ ညေနခင္းတစ္ခုမွာ ကၽြႏု္႔ရ ႕ သားဖြားဆရာမက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ မွာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ခါမွ မခံဖူးတ ့ ကိုယ္၀န္ကိုးလအရြယ္အမ ိွဳးသမ း တစ္ေယာက္န ႔ 
ေရာက္လာပါတယ္။ ဘာလို႔လ လို႔ ေတြးေနတုန္း [သိလိုက္တာက]သူမက လြန္ခ ့တ ့ 
ကိုးလေလာက္က မုဒိန္းက င့္ခံရတာျဖစ္ၿပ း အ ့ဒါကို သူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာ 
ဆိုဖုိ႔န ႔ ေဆးခန္းကိုလာဖို႔ ရွက္ေနတာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔က သူမကို အိမ္ထ မွာပ  
ထားၾကတယ္။ ဘာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုမွသူမ မရရိွဖူး။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက စခန္းရိွ က န္းမာေရးစခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
“ ၾကည့္ရတာ အပယ္ခံရမွာစုိးလုိ႔ သူတုိ႔အခ င္းခ င္းေတာင္ အ ့ဒ  [မုဒိန္းမႈ]အေၾကာင္းကုိ 
မေျပာဆုိၾကဖူး၊ အျခားသူမ ားကုိလည္း မသိေစခ င္ၾကဖူးန ႔တူပါတယ္။ အားကုိးရာမ  ့
ခံစားရတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ မိသားစုထ မွာေတာင္မွာ အ ့လုိကိစၥေတြျဖစ္ခ ့တယ္ 
ဆုိရင္ေတာင္ အ ့ဒ အေၾကာင္းေတြကုိ မေျပာျဖစ္ၾကဖူးန ႔တူပါတယ္။” ၂၀၁၇ တြင္ 
ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ ကုသသူတစ္ေယာက္  



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား 
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာသူမ ား၏ ဇာတ္လမ္းမ ား 

တြင္ပါသည့္အတိုင္း အသက္ရွင္က န္းရစ္သူမ ားသည္ ၄င္းတို႔ယုံၾကည္ရေသာ 

က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားကို ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကွံဳမ ားကို ေျပာျပပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း လိင္ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ရင္တြင္း 

ဒဏ္ရာမ ားက နက္ရွိွဳင္းလြန္းသျဖင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူ၏ မိသားစု ႏွင့္ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းမ ား၏ လက္စားေခ မႈကို ခံရမည္စိုးသျဖင့္ ယင္းအခ ိန္က 

မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၀န္မ ားကို အစ ရင္ခံရန္အတြက္ မလုံၿခံွဳဟု 

ခံစားရေၾကာင္း က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ တစ္ဥ းက ေျပာျပပါသည္။  

 
“ သူတို႔က ငါ့ကိုစုိက္ၾကည့္ၿပ း ငါမွတ္မိေသးတယ္ သူတို႔ ရုိးရာအရ 

[အ ့ဒါေတြန ပတ္သက္ၿပ း] တခုခုမ ားျဖစ္တာလား [တစ္ခုခုမ ား] မွားေနတာလားလုိ႔ 
ေျပာတယ္၊ ‘ဗုိက္ထ မွာ အလံုးျဖစ္တာလား’လုိ႔လည္းေမးတယ္။ ငါကေတာ့ ၁၀၀% 
ကုိယ္၀န္ရိွေနတာေၾကာင့္လုိ႔ သိေပမ  ့ရုိဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးေတြန ႔ ရြက္ဖ င္တစ္ခုထ မွ 
တူတူေနၾကတာ၊ ငါကဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ တျခားဘာအကူအည မွမပါဖူး၊ 
အ ့ေတာ့ ဗုိက္ထ ကအလံုးဆုိၿပ း သံသယရိွလုိပ ေရးေပးခ ့ရတယ္။ 
ငါမွတ္မိတာကေတာ့ အ ့ဒါ ဗုိက္ထ က ကင္ဆာလံုးမဟုတ္ဖူး၊ ငါေရးေပးလုိက္တာက 
ကုိယ့္ကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္မွာေၾကာက္လုိ႔” 
၂၀၁၈ တြင္ စခန္း ၁၇ ရိွ က န္းမာေရးစခန္း မွ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ရငး္ႏွ းမႈ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ရွိေနေသာ အခက္အခ မ ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး မေပးခ ့ျခင္း၊ လ စ္လ ်ဴရွွဳကထားျခင္း ႏွင့္ မတရား 

ျပွဳက င့္ျခင္းမ ားေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္လည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ခံယူရန္ ထိတ္လန္႔ေနၾကၿပ း က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားအား ပုိမုိပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိရန္ 

ခက္ခ ေစပါသည္။၃၂ 

 
“ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္တုန္းကမွ ေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ေယာက္ န ႔ မေတြ႔ဖူးဘူး။ 
ငါတို႔က သူတို႔ဘ၀မွာ ပထမဆုံးေတြ႔ဖူးတ ့ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြပ … သူတုိ႔ 
က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈန ႔ပက္သက္ရင္ လံုး၀လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕ခံထားရတာ 
ေသခ ာတယ္ဆုိတ ့ အမႈတြ ေတြ အမ ားႀက းအမ ားႀက းပ ။ ငါေျပာရ တာကေတာ့ ငါတုိ႔ 
ၾကည့္ရတ ့လူနာတုိင္းအတြက္ ငါတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ဘ၀ရ ႕ ပထမဆံုး ဆရာ၀န္ဆရာမေတြ 
ဆုိတာပ ။ အသက္ႀက းရြယ္အုိေတြအတြက္ေရာပ ။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပးဆရာ၀န္  

 
ေျဖဆိုသူမ ားက ရိုဟင္ဂ ာမ ားအား “သ းသန္႔လူမ ား”လို႔ ျမင္ပါတယ္။ သူတို႔က 

ဆရာ၀န္ျပဖို႔ ေဆးခန္းကိုလာေပမ ့ ဘာမွ မေျပာဖူး။ သူတို႔ျပႆနာ န ႔ သူတို ႔ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရတာေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေၾကာက္လန္႔ေနတယ္။  

 
“ သူတို႔ဆရာ၀န္ေတြဆ လာတ ့အခါ သူတို႔ဘာလို႔ဒ မွာ ရိွေနရာတာလ လို႔ ေျပာရမွာ န ႔ 
သူတို႔ဒ မွာ သူတို႔ရ ႕ ျပႆာနာေတြကို ေျပာျပဖုိ႔ ေရာက္လာတာမဟုတ္ဖူးလိုပ ။ 
ဒါေၾကာင့္ ေသေသခ ာခ ာထိုင္ၿပ း အခ ိန္ေပးမေမးျမန္းရင္ သူတို႔က 
သူတို႔ခံစားခ ့ရတာန ႔ ပက္သက္ၿပ း ဘာကိစၥကို မွ အေသးစိတ္မေျပာဖူး။” 
၂၀၁၇ ဒ ဇင္ဘာ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အေရးေပၚဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္  

 
 

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

အခ ိွဳ႕ေသာ ေျဖဆုိသူမ ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ လူသားမဆန္မႈ ႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား အေၾကာင္း ေျပာျပရန္ ေၾကာက္လန္႔ေနျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပ း ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ 

သတိထားမိခ ့ပါသည္။  

 
“ ငါခံစားမိတာကေတာ့ သူတို႔ကို သူတို႔ရ ႕တစ္သက္တာမွာ လူသားတစ္ေယာက္လို 
သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွမဆက္ဆံခ ့ဖူးဆိုတာပါပ ” ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား ရိွ 
လုပ္အားေပးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ေျဖဆုိသူမ ားက ဂရုစုိက္နားေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိေတြ႔မႈျဖင့္ သက္သာရာရေစျခင္း၊ 

လက္ဟန္ေျခဟန္၊ ႏွင့္ ဂရုစုိက္ေၾကာင္း ျပသျခင္းေတြကုိ ကုိယ္ကာယ ေရာဂါမ ား ကုိကုသဖုိ႔န ပ 

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာမွာ သံုးရတယ္လုိ သတိျပွဳမိခ ့ၾကပါသည္။  

 
အေရးႀက းသည္မွာ ေလ့လာမႈပါ ေျဖဆုိသူတစ္ေယာက္မွ ရုိဟင္ဂ ာ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္သူ မပါျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥရပ္မ ား ႏွင့္ 

အျခားယဥ္ေက းမႈအရ ၾကားခံရိွေသာ အျပွဳအမူမ ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ “ပြင့္လင္းမႈ”ႏွင့္ 

ပက္သက္ၿပ း ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားမွာမွာ အက ဆတ္ၿပ း ျပင္ပလူတစ္ေယာက္အေန ျဖင့္ 

အျမင္မ ားျဖစ္ပါသည္။  

 
ရုိဟင္ဂ ာမ ားႏွင့္ ရင္းႏွ းမႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အထူးကုမ ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံစုံမွ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ ားအတြက္ အခက္အခ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈ မရွိျခင္း၊ 

ဘာသာျပန္ သုံးရျခင္း၊ ရိုဟင္ဂ ာ က န္းမာေရး လုပ္သား သို႔မဟုတ္ အေထာက္အပံ့ 

၀န္ထမ္းမရွိျခင္း ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ အတားအဆ းမ ားက ရိုဟငဂ ာ လူနာမ ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 

ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားကို နားလည္ရန္ ခက္ခ ေစပါသည္။  

 
“ ငါထင္တာကေတာ့ သူတို႔ ယဥ္ေက းမႈက ကြ ထြက္ေနၿပ း နားလည္ဖုိ႔ ခက္ခ လြန္လို႔ 
သူတို႔ဘာေတြေတြးေနလ  ဘာေတြခံစားေနရလ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ဖုိ႔ 
ခက္ခ တယ္။ သူတို႔ေၾကာက္ေနတယ္လို႔ ထင္ရတာပ ။ သူတို႔ကို ဘာေျပာေျပာ ‘ဟုတ ္
ဟုတ္ ဟုတ္’ လို႔ပ ေျပာၿပ း ဘာေမးခြန္းမွ ျပန္မေမးဖူး။ ငါအျမင္မွာေတာ့ အ ့ဒါ 
ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ သေဘာက ငါေျပာေနတာေတြကို သူတို႔ ဘာမွနားမလည္ဖူး။ 
နင္ဘာပ ေျပာေျပာ မွန္မွန္မွားမွာ သူတို႔က ျပန္လည္မေမးဖူး ဒါမွမဟုတ္ 
နားလည္းမလည္ဖူး။” 
၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရ  တြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ 
လုပ္အားေပးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“လူတုိင္းပ လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေျပာခ င္တယ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ 
ေတြ႔[ခ ]့ရတ ့လူတုိင္းက အၾကမ္းဖက္မႈ န ႔ 
ခရ းရ ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ခံစားေနရတာ 
လံုး၀ေသခ ာတယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေျပာခ င္တယ္… 
လူေကာင္းတစ္ေယာက္တစ္ေလကုိ မွ 
ငါေတာ့ မေတြ႔မိဖူး” 

၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳတစ္ေယာက္  
 
 
 
 
 
 

16 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရိွ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခု 
တြင္ ရုိဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ းငယ္ 
တစ္ေယာက္ကို အေရးေပၚဌာန ဆရာ၀န္ 
တစ္ေယာက္က ကုသေပးေနစဥ္ 
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18 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 
 

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
အဆက္ 

 
 
 

က ားမ အက ဆတမ္ႈမ ား 

အမ ိွဳးသား ႏွင့္ အမ ိိွဳးသမ းမ ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ အက ဆတ္မႈမ ား ႏွင့္ က ိွဳးႏြံမႈကို 

ေမွ ာ္လင့္ၾကျခင္းကလည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ယဥ္ေက းမႈ 

အတားအဆ းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အမ ိွဳးသမ း လူနာမ ားသည္ အမ ိွဳးသား 

ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ မည္သည့္ စမ္းသပ္မႈ မ ိွဳးကိုမဆို လက္မခံဘ  ယင္းသို႔ျပွဳလုပ္မႈ 

မ ားကို အုပ္စုလိုက္ ခြင့္မျပွဳၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္က အေနာက္တိုင္း အမ ိွဳးသားတစ္ေယာက္ပါ။ ရုိဟင္ဂ ာ အမ ိွဳးသမ း 
တစ္ေယာက္က အေနာက္တိုင္း လူျဖ်ဴတစ္ေယာက္န ႔ စကားေျပာဆိုေနၿပ း 
မ းယပ္ပုိင္းျပႆနာရာ ရိွေနရင္ေတာင္ ရိွေနတ ့ျပႆနာကိုပ  ဆက္ေျပာေနၿပ း 
အျခားအမ ိွဳးသမ းတစ္ေယာက္ အခန္းထ မွာရိွေနတာေတာင္ 
လူစိမ္းတစ္ေယာက္လိုမ ိွဳး စမ္းသပ္ခြင့္မေပးဖူး။” 
၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ အဆုိအရ အမ ိွဳးသား စကားျပန္မ ားန ႔ 

အလုပ္လုပ္ရတ ့အခါ အမ ိွဳးသမ းလူနာေတြကေန အခ က္အလက္ေတြ ေျပာျပေပးဖုိ႔ 

အရမ္းကုိ ဂရုစုိက္လုပ္ေဆာင္ရတယ္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္တ ့အခါ သူက ကန္႔လန္႔ကာေနာက္မွာေနရၿပ း 
အ ့ဒ ကေန စကားျပန္ေပးရတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
စမ္းသပ္ခန္းထ တြင္ က ားမအေျခအေနက ယဥ္ေက းမႈအရ မသင့္ေလ ာ္ပါက 

လူနာမ ားက လိုအပ္သည့္ ကုသမႈေပးရာတြင္ ကူည ႏိုင္သည့္ အေရးႀက း 

အခ က္အလက္မ ား ကို ထုတ္မေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀င္ကို ျပည့္စုံေအာင္ 

မေျပာျခင္းတို႔ ရွိတတ္ပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ ားက က န္းမာေရးစင္တာမ ားရွိ အလုပ္ ႏွင့္ 

၀န္ထမ္းအေရအတြက္အေၾကာင့္ ယဥ္ေက းမႈႏွင့္အကိုက္ည ဆုံး အေျခအေန (ဥပမာ။ 

အမ ိွဳးသမ း လူနာအတြက္ အမ ိွဳးသမ း ဆရာ၀န္ ႏွင့္ အမ ိွဳးသမ း စကားျပန္) သည္ 

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းမ ားကိုလည္း မွ ေ၀ေပးခ ့ပါသည္။ ယင္းက ့သို႔ေသာ 

အေျခအေနမ ားတြင္ အခ ိွဳ႕ေသာ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ယဥ္ေက းမႈအရ 

သင့္ေလ ာ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ိွဳးကို မေပးႏိုင္ခ ့ဟု ခံစားရပါသည္။ လူနာ၊ စကားျပန္၊ 

ႏွင့္ ဆရာ၀န္တို႔အားလုံး တူတူဆိုပါက အခ က္အလက္မ ားကို ရရွိရန္ ႏွင့္ လူနာထံမွ 

အခ က္အလက္မွန္္မ ားကို ရရွိႏိုင္ေျခ အမ ားဆုံး အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။  

 

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ ိွဳးသမ း ေစာင့္ေရွာက္သူ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ 
အမ ိွဳးသမ း စကားျပန္ႏွစ္ေယာက္ ငွားေပးခ ့ပါတယ္၊ သူတို႔အလုပ္ အရမ္းကို 
လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။ သူတို႔န ႔ေတြ႔ရင္ လူေတြ သက္ေတာင့္သက္သာရိွၿပ း 
ယုံလည္း ယုံၾကည္ၾကတယ္။ ဒါေပမ  ့ငါက အမ ိွဳးသား စကားျပန္ကို 
သုံးရရင္ေတာ့ … လူေတြ႔ကေနာက္က မွျပန္လာၿပ းေတာ့ ‘ငါမွာေတာ့ 
ဒ ျပႆနာရိွေနပါတယ္၊ ဒါေပမ  ့အမ ိွဳးသားစကားျပန္ရိွေနလို႔ ငါနင့္ကို 
မေျပာျဖစ္ဖူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။’” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္  

 
 
 
 

ရုိဟင္ဂ ာအသုိင္းအ၀ုိင္းထ မွ စကားျပန္ရိွခ ့ရင္ ယဥ္ေက းမႈအရ ပုိသင့္ေလ ာ္ၿပ း အခ ိွဳ႕ေသာ 

လူနာေတြအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူထက္ စကားျပန္ကုိ ဖြင့္ေျပာရတာပုိၿပ း 

သက္ေတာင့္သက္သာ ရိွတယ္ဆုိတ ့ အေျခအေနမ ိွဳးေတြလည္းရိွေၾကာင္း အခ ိွဳ႕ေသာ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက အစ ရင္ခံၾကပါတယ္။ စကားျပန္ေတြဟာ စမ္းသပ္ခန္းထ  မွာ 

သူတုိ႔ရ ႕ ပါတနာေတြျဖစ္ၿပ း အသက္ရွင္က န္ရစ္တ ့ ရုိဟင္ဂ ာေတြန ႔ ခက္ခ တ ့ ကိစၥရပ္ ေတြကုိ 

ေဆြးေနြးတ ့အခါ ကၽြမ္းကၽြမ္းက င္က င္ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ အခ ိွဳကေသာ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက အစ ရင္ခံၾကပါသည္။  

 
“ သူန ႔ပက္သက္ၿပ း အ့ံၾသဖုိ႔ေကာင္းတာက သူက အမ ိွဳးသမ းေတြကို စကားေျပာ 
ထြက္လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ငါခံစားမိတာပါပ ။ ငါ့အတြက္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ က ေနာက္တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူ႔ဘာသာသူ 
သတ္ေသခ င္တ ့အေၾကာင္းေျပာျပတာက ႀက းမားတ ့ ယုံၾကည္မႈႀက းပါပ ။ သူက 
သူတို႔ေတြန ႔ ရင္းႏွ းမႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပ း ကူည ေပးႏုိင္တယ္။ သူတို႔တကယ္ 
စကားေတြအမ ားႀက း ေျပာခ ့ၾကတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
အသက္ရွင္က န္ရစ္သူေတြကုိ စကားျပန္ေတြန ႔ အလုပ္လုပ္ရတာ တကယ္ေတာ့ 

ရင္တြင္းဒဏ္ရာန ႔ ရင္းႏွ းမႈတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ပုိမုိခက္ခ ေစႏုိင္တယ္လုိ႔လ  

အခ ိွဳကေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ေျပာျပပါသည္။ က န္းမာေရး ေ၀ါဟာရ 

ေတြကုိ ရုိဟင္ဂ ာဘာသာန ႔ အေသးစိတ္မသိတာကလ  ႀက းမာတ ့ အခက္အခ လုိ႔လ  

ေျပာျပၾကပါသည္။ အခ ိန္အေတာ္မ ားမ ားမွာ သူတုိ႔က က န္းမာေရး ျပႆနာမ ားကုိ 

နားလည္ဖုိ႔ စကားျပန္ေတြကုိ အသံုးျပွဳၾကေပမ ့ စကားျပန္အားလံုးက ရုိဟင္ဂ ာေတြ 

မဟုတ္ဘ  ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွလူမ ိွဳးေတြဆုိေတာ့ ရုိဟင္ဂ ာ ယဥ္ေက းမႈေတြန ႔ မရင္းႏွ းၾကဖူး။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စကားျပန္ေတြေျပာတ ့ စကား ေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စကားတစ္မ ိွဳး 
န ႔ျဖစ္ၿပ း ရုိဟင္ဂ ာစကားန ႔ အတိအက မတူေတာ့ ပုိဆိုးသြားေစတယ္လို႔ 
ငါထင္မိတယ္။ အ ့ေတာ့ ဒ မွာ ဘာသာစကား အတားအဆ းရိွေနၿပ းေတာ့ သူတုိ႔ 
ေမးခြႏ္းေမးတာ အေျဖေျဖေနတာေတြမွာ အက ဆတ္တ ့ကိစၥရပ္ေတြ ပါမပါ ငါလ  
မသိႏုိင္ေတာ့ဖူး။” 
၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရ လတြင္ ရုိဟင္ဂ ာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
စကားျပန္မ ားသည္ ေဆးဘက္ဘာသာျပန္ျခင္းအတြက္ ေလ့က င့္သင္ၾကားထားျခင္း 

မရိွပါ။ စကားျပန္န ႔ အင္တာဗ ်ဴးလုပ္တ ့အခ ိန္၊ က န္းမာေရးအခ က္အလက္ေတြကုိ 

ရယူတ ့အခ ိန္မွာ ေတြ႔ရမ ားတ ့ အေျခအေနကေတာ့ ရုိဟင္ဂ ာေတြ ေျပာျပတ  ့

ဇာတ္လမ္းအစအဆံုးကုိ စကားျပန္ေပးေနတာမဟုတ္ ဘ  အက ဥ္းခ ံွဳးေလာက္ကုိပ  

စကားျပန္ေတြက ျပန္ေျပာျပေနတယ္လုိ႔ ခံစားရတ ့အေၾကာင္း အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး 

ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ားက မွ ေ၀ခ ့ပါသည္။ သူတုိ႔ထင္တာကေတာ့ စကားေတြကုိ 

ဘာသာျပန္တ ့ေနရာမွာ ကၽြမ္းက င္မႈမရိွလုိ႔၊ ေဆးဘက္စကားလံုးမ ားကုိ 

ေလ့က င့္သင္ၾကားထားျခင္း မရိွလုိ႔၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေနာက္ဆက္တြ  

နာက င္ဒဏ္ရာရမွာစုိးလုိ႔၊ ေဆးရံု/က န္းမာေရးစင္တာေတြမွာ အလုပ္အရမ္းမ ားၿပ း 

အကန္႔အသတ္န ႔ရိွလုိ႔ အက ဥ္းခ ံွဳးေျပာလုိက္ဖုိ႔ ဖိအားေတြရိွလာတာလုိ႔ ထင္တယ္လုိ႔ 

ေျပာပါတယ္။  
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အလပုမ္ ားလြနး္သည့္ ေစာင့္ေရာွကသ္ ူ

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ မၾကာခဏ ေဆြးေႏြး 

ျဖစ္ခ ့သည့္ အတားအဆ းတစ္ခုမွာ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္ပမာဏ၊ လႊ ေျပာင္း 

ေပးရမႈမ ား၊ လူနာမ ားအတြက္ ၾကာျမင့္လြန္းသည့္ ေစာင့္ဆုိင္းခ ိန္ ႏွင့္ လူနာမ ား၏ 

လုိအပ္ခ က္မ ားကုိ ဆန္းစစ္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရိွသည့္ အခ ိန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားသည့္ အလုပ္မ ားသည့္ ဖိအားေၾကာင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ နာက င္ဒဏ္ရာႏွင့္ပက္သက္ၿပ း ဂရုစုိက္ေပးရန္ 

ခက္ခ ေစပါသည္။  

 
“ လႊ ေျပာင္းေပးတာန ႔ပက္သက္ၿပ း လူေတြက ေခၚတိုင္းတာေျဖရမယ္ဆိုရင္ 
တစ္နာရ ကိ ုအၾကိမ္ ၃၀ ကေန ၆၀ အထိ ေျဖေနရမွာ။ ကၽြႏု္ပ္တက္မေျဖႏုိင္ပါဖူး…. 
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ [လူနာေတြ]အမ ားႀက း ၾကည့္ရအုန္းမွာ။ ဒ ေတာ့ 
အရမ္းခက္ခ ပါတယ္။” 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ 

 
“ တစ္ခါတစ္ေလဆိုရင္ ဆရာ၀န္ တစ္ေယက္ထ န ႔ လူနာ ၈၀၊ ၉၀ 
ေလာက္ၾကည့္ရတယ္။ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ထ န ႔ လူနာ ၈၀ ေက ာ္ကို 
ၾကည့္ဖုိ႔ဆိုတာ အရမ္းခက္ခ ပါတယ္။” 
ေဖေဖာ္၀ါရ လ ၂၀၁၈ ကတည္းက ရုိဟင္ဂ ာအေရးတြင္ အလုပ္လုပ္ခ ့ေသာ 
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ေဆးခန္းမဖြင့္မ ကတည္းက ၀န္ေဆာင္မႈမ ားကုိ ရယူရန္အတြက္ လူနာရာႏွင့္ ခ  ၿပ း 

တန္းစ ေနၾကရေၾကာင္း ေျဖဆုိသူမ ားက အစ ရင္ခံပါသည္။ နာက င္ဒဏ္ရာ ကုိ 

ခဏေလးေတြ႔ေသာ ေဆးခန္းျပခ ိန္တြက္ အာရုံစိုက္ေပးရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း 

ေျဖဆုိသူမ ားက သတိျပွဳမိခ ့ၾကပါသည္။ 

 
“ သူတို႔က မနက္ သုံး ေလး နာရ ထ က စၿပ း တန္းစ ေနၾကတာလား မသိပါဖူး။ ငါတို႔ 
အ ့ဒ ကို ေရာက္တ ့အခ ိန္မွာ … သူတို႔ ၃၀၀ ေက ာ္ေလာက္ရိွေနၿပ …  
အ ့ဒ မွာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အမ ားႀက း ရိွမယ္လို႔ မထင္ပါဖူး။ အ ့ဒ မွာ သားဖြားမ းယပ္ 
လ မရိွဖူး။ [ျပင္ဆင္ထားတ ့ အဖြ ႔စည္း]မွာကလြ ၿပ း တျခား စိတ္က န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလ  မရိွဖူး။” 
၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ကိုယေ္ရးကိုယတ္ာ စိးုရမိပ္ပူနရ္မႈမ ား 

ေဆးခန္းမ ား၏ ဖြ ႔စည္းပံုကလည္း လူနာမ ား၏ နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လံုၿခံွဳမႈ 

ႏွင့္ အခ ိန္ ရဖုိ႔ အခက္အခ ရိွေနေၾကာင္း ေျဖဆုိသူမ ားက ေဆြးေႏြးခ ့ၾကပါသည္။  

 
“ ငါတို႔ေဆးခန္းက ၀ါး၊ ၀ါးနံရံပါးပါးေလး လိုပ …. 
သ းသ းသန္႔သန္႔ လံုး၀မရွိဖူး။” 
၂၀၁၈ ရိွ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ က န္းမာေရးစခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
သူနာျပွဳတစ္ေယာက္ 

 
လုံလုံၿခံွဳၿခံွဳမရွိျခင္း ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မလုံေလာက္ျခင္းတို႔က လူမ ားမ ားအား 

၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာျပၿပ း အတိုင္ပင္ခံရန္အတြက္ 

ခက္ခ ေစေၾကာင္း က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ားက ေျပာျပခ ့ၾကပါသည္။  

“ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ႏွ းေႏွာအတိုင္ပင္ခံဖုိ႔ ႀကိွဳးစားပါေသးတယ္။ ဒါေပမ ့ ႏွ းေႏွာအတိုင္ပင္ခံ 
ဖုိ႔ဆိုတာ အေျခအေနလိုတယ္။ ဒါေပမ ့ လ ိွဳ႕၀ွက္ေပးထားႏုိင္ဖုိ႔န ႔ ရင္းႏွ းမႈ 
တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ခါတစ္ခါ အရမ္းခက္ခ ေနတတ္တယ္… 
တစ္ခါတစ္ေလမွာ လ ိွဳ႕၀ွက္ခ က္[တစ္ခုတစ္ေလ] ပါလာတတ္တယ္။ အ ့ဒ မွာက 
ဆူညံေနေတာ့ လူေတြက လုံေလာက္တ ့ အခ က္အလက္ေတြကို ေပးဖုိ႔ မ၀့ံရ ၾက 
ေတာ့ဖူး။ တစ္ခါတစ္ေလက ေတာ့ … [ေဘး]အခန္းေတြမွာ စကားေျပာေန၊ 
အလုပ္လုပ္ေန၊ တစ္ခါတစ္ေလ ရယ္ေမာေနတာမ ိွဳးေတြရိွတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ 

 
ထိရောကေ္သာ လႊ ေျပာငး္စနစ ္ရရန ္အတားအဆ းမ ား  

ကနဥ းမွာတုန္းက က န္းမာေရး ဌာနမ ားၾကား ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ န ႔ ရွင္းလင္းတ  ့

လႊ ေျပာင္းနည္းလမ္းေတြမရိွေသးဖူး။ ၾကာလာေတာ့ ပါတနာေတြၾကား ပုိမုိနားလည္လာ 

ၿပ း စခန္း-အဆင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈစနစ္ေတြ ရိွလာၿပ း ပုိမုိရွင္းလင္းတ  ့လႊ ေျပာင္းစနစ္ 

ေတြကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ခ ့တယ္။ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရၿပ း အသက္ရွင္က န္ရစ္သူေတြ 

အတြက္ လႊ ေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေျဖဆုိသူမ ားက တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခ ့ရၿပ း 

လူနာ၏ အခ က္အလက္မ ားကုိ ရရိွရန္ ႏွင့္ လ ိွဳ႕ဂွက္ေပးထားရန္ အဖြ ႔အစည္းမ ားကုိ 

ဆက္သြယ္ျခင္း ႏွင့္ လူနာ ေရာက္မေရာကုိ လုိက္လံေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ ားကုိ လုပ္ေဆာင္ 

ေပးခ ့ရပါသည္။ ပ အိတ္ခ ္အာ က ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားသည္ မတူည ေသာ 

လႊ ေျပာင္းနည္းလမ္း ႏွင့္ ကြ ျပားေသာ လႊ ေျပာင္းစနစ္မ ားကုိ အသံုးျပွဳၾကေၾကာင္း 

ေတြ႔ရိွခ ့ရပါသည္။ 

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သူမကို ေကာဒ္ဘဇားကို ပုိတယ္။ ဆရာ၀န္ထံကို 
ဖုန္းကေနေျပာတယ္။ အ ့ေတာ့ သူတို႔ကလည္း လ ိွဳ႕၀ွက္ေပးတယ္။ ငါ့ လူနာ 
ေကာင္းမြန္တ ့ မွန္ကန္တ ့ ကုသမႈရဖုိ႔အတြက္ ငါစ စဥ္ေပးခ ့တယ္။ အ ့ဒ မွာရိွတ ့ 
မွတ္တမ္းထ မွာ မွတ္တမ္းေတြရိွပါတယ္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ေဆးအကူ ႏွင့္ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့ံ 
အရာရိွတစ္ေယာက္ 

 
“ အ ့ဒ မွာ လိုင္းျပႆနာန ႔ တစ္ခါတစ္ေလ ဖုန္းလိုင္းေတြမမိတာမ ိွဳးေတြရိွတယ္။ 
အ ့ဒ လိုအခ ိန္မ ိွဳးက  လႊ ေျပာင္းေပးဖုိ႔ ပုိခက္ခ တယ္….. မလႊ ေျပာင္းခင္ … 
လႊ ယူမ ့သူ ရိွမရိွ အရင္ အတည္ျပွဳဖို႔လိုတယ္။ မဟုတ္ရင္ လူနာက အ ့ဒ ကို 
သြားလည္းသြားရေသး ဘာ၀န္ေဆာင္မႈမွလ  မရဘ န ႔ ျပန္လာရမွာ။ 
တကယ္ေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သက္ဆိုင္တ ့ ပုဂၢိွဳလ္ ဂ  ဘ ဗ  [က ားမ အေျချပွဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈ] တာ၀န္ခံ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒလက္ေထာင္ကို ဆက္သြယ္ၿပ း 
ပုိ႔လို႔ရမရ စံုစမ္းၿပ းမွာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူကို ပုိ႔ေပးရတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ဘုလကာလ  စခန္း တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္လူမႈ 
အေထာက္အပ့ံ အရာရိွ ႏွင့္ အမႈတြ  မန္ေနဂ ာ 

 
“ ကၽြႏု္ပ္တို႔က အ ့ဒ  စိတ္ပူရတ ့ စခန္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးေရး အခန္းက႑မွာ 
ပါေနတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လႊ ေပးဖုိ႔လိုရင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရ ႕ အခြင့္အာဏာထက္ေက ာ္ၿပ း 
ကုသေပးဖုိ႔လို႔လာရင္ သက္ဆိုင္ရာ စခန္း ရ ႕ သက္ဆိုင္ရာ က႑ဆ ကို 
လႊ ေျပာင္းစာရြက္န ႔ လႊတ္ေပးလိုက္တာပ ။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက အမ ိွဳးသား ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းရုိဟင္ဂ ာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား 
အတြက္ ညွိႏႈိင္းေရးမ းတစ္ေယာက္  



20 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 
 

ေတြ႔ရွိခ က္မ ား 
အဆက္ 

 

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစုိးရသည္ လႊ ေျပာင္းေပးသည့္ စနစ္တြင္ ဒုကၡသည္ စခန္း တစ္ခုခ င္းစ  ရိွ 

အစုိးရ၏ စ မံခန္႔ခြ ေရး တာ၀န္ခံ - စခန္းတာ၀န္ခံ (စ အုိင္စ )အေနျဖင့္ အေရးႀက းသည့္ 

အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ၿပ း လႊ ေျပာင္းေပးသည့္ စနစ္ကုိ အေထာက္ပ့ံေပးျခင္း၊ လူနာမ ား 

အထူးသျဖင့္ စခန္းတြင္ မရိွေသာ စိတ္က န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံမ ား 

လုိအပ္ေသာ လူနာမ ားကုိ စခန္းျပင္ပသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပွဳျခင္းတုိ႔တြင္ အေထာက္အပ့ံ 

ေပးပါသည္။  

 

 
“ စခန္း အေထြေထြ အစည္းအေ၀းမ ား၏ အဓိက ရည္မွန္းခ က္မ ားထ မွ တစ္ခုမွာ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူမ ားၾကား အခ င္းခ င္း အားေပးအေထာက္အပ့ံေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ စ အုိင္စ  မ ားက ဤအခန္းက႑အတြက္ အေရးႀက းပါသည္။ 
လႊ ေျပာင္း ေပးၿပ းေနာက္ မည္သည့္ရလဒ္မ ားမရေၾကာင္း သိရိွရသည့္ အခါ 
စ အုိင္စ  ကိ ုေျပာျပၿပ း [သူတို႔က] ထိေရာက္တ ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။” 
မတ္ ၂၀၁၈ တြင္ တက္နက္ဖ္ ႏွင့္ အက္က းရာ ရိွ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဂ  ဘ ဗ  
အမႈတြ  စ မံခန္႔ခြ မႈ အရာရိွတစ္ေယာက္  

 
တေျပးည မဟုတေ္သာ ဆနး္စစ္သည့္ ပရိတုုိေကာမ ား  

ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ႏွင့္ 

အသုံးျပွဳေနေသာ ဆန္းစစ္သည့္ ပရိုတိုေကာမ ားသည္ တစ္ခ ိန္ႏွင့္တစ္ခ ိန္ 

အဖြ ႔အစည္းမ ားၾကား မတူည ၾကပါ။ အလုပ္မ ားျခင္း ႏွင့္ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ 

ေစာင့္ေရွာက္သူ မ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆန္းစစ္သည့္ 

ပရိုတိုေကာ္မ ား၏ အသုံးက မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။  

 
“ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပွဳလုပ္တ ့ ဆန္းစစ္မႈက နည္းပါးၿပ း တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ၾကည့္ရတ  ့
လူေတြကမ ားလြန္တယ္လုိ႔ထင္တယ္၊ လူေတြက ေကာင္းမြန္တ ့ သင္တန္းေပးျခင္း မ ိွဳး 
မရခ ့တာ သုိ႔မဟုတ္ လူနာေတြမ ားလြန္းေတာ့ အ ့ဒါေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ သိပ္အဆင္မေျပ 
ခ ့ဖူး။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရ ႕ နယ္ေျမသံုးခြမွာေတာ့ ဘာ ဆန္းစစ္မႈမ ိွဳးမွ မလုပ္တာေတာ့ 
ေသခ ာတယ္၊ သူနာျပွဳေတြရိွရင္ ေသြးေပါင္ခ ိန္၊ အသက္လကၡဏာေတြ ယူေနရတာ 
မ ားၿပ းေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတ ့သူေတြက အမ ားအားျဖင့္ ကုိယ္ကာယ လကၡဏာ 
ေတြကုိ ဂရွဳစုိက္ႏုိင္ၿပ း အလုပ္မ ားလြန္းတ ့အတြက္ ဘာအရင္းအျမစ္ေတြရိွမရိွကုိလ  
မသိႏုိင္ေတာ့ဘ  ဘာအရင္းအျမစ္မွ မရိွဘူးလုိ႔ ယူဆထားၾကတာလ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ 
ေဆးခန္းမွာဆုိရင္ေတာ့ စိတ္က န္းမာေရးျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အခ ိန္လ မရိွဖူး၊ 
၀န္ထမ္းလ မရိွဖူး။ ၿပ းေတာ့ အ ့ဒ အခ ိန္တုန္းက ဘာအရင္းအျမစ္ေတြရိွမွန္းလ  မသိဖူးလုိ႔ 
ထင္တာပ ။ ငါသိသေလာက္ေတာ့ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတစ္ခုလံုးအတြက္ လူ ၇၀၀ 
၀၀၀ အတြက္ စိတ္ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ ပ  ရိွတယ္လုိ႔ ငါယံုတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ က န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
သူနာျပွဳတစ္ေယာက္  

 
အသုံးမ ားေသာ ဆန္းစစ္ေသာ ပရုိတုိေကာမ ားသည္ အမ ားအားျဖင့္ ေဆးခန္းတြင္ 

အသုံးျပွဳသည့္ “ဓူ၀ံၾကယ္”အေနျဖင့္သုံးကာ အေထြေထြ စိတ္က န္းမာေရး 

ဆန္းစစ္မႈအတြက္ျဖစ္ၿပ း အဂၤလိပ္စာျဖင့္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ကာ ေဒသႏၱရ 

ဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈအေၾကာင္းမ ားမပါ၀င္ပါ။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ကို 

သ းျခား ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ေသာ ပရိုတိုေကာမ ား အလြန္ရွားပါၿပ း 

သုံးျဖစ္ခ ့လွ င္ေတာင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အရမ္းရွားပါးပါသည္။  

“ အမ ိွဳးသမ းတိုင္း သို႔မဟုတ္ မ းယပ္ျပႆနာလာျပတ ့ အမ ိွဳးသမ းတိုင္း သို႔မဟုတ္ 
စိတ္က န္းမာေရးျပႆနာလာျပတ ့ အမ ိွဳးသမ းတိုင္းကို ဆန္းစစ္ဖုိ႔အတြက္ 
ပရုိတိုေကာ တစ္ခုခုရိွသလား။ မရိွဖူး။ အ ့ဒါမ ိွဳးေတြအတြက္ ဘာပရုိတိုေကာ မွ 
မရိွဖူး။ ဒါေၾကာင္ ့ငါ့တစ္ကုိယ္ေရအတြက္ေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က မ းယပ္ 
ျပႆနာလာျပၿပ း ငါစစ္ေဆးလိုက္လို႔ မႈိေရာဂါတစ္မ ိွဳးျဖစ္တ ့ ကန္ဒ ဒါ မဟုတ္ဖူးလို႔ 
ငါထင္ရင္ သူတို႔ကို လင္အၾကမ္းဖက္မႈန ႔ပက္သက္ၿပ း ရာဇ၀င္တစ္ခုခုမ ား ရိွသလား 
လို႔ေမးလိုက္တယ္။ ငါကေတာ့ ပံုမွန္ ဆန္းစစ္မႈလုပ္တာမဟုတ္ပါဖူး။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္  

 
“ ငါက စိတ္က ျခစ္း [တစ္မ ိွဳးမ ိွဳး]ရိွတယ္လို႔ သံသယရိွရင္ အက္စ္အုိင္ဂ  -အ း-

စ ေအပ အက္စ္၃၃ ကိ ုသုံးလိုက္တယ္။ ပ အိတ္ခ ္က ်ဴ၃၄ ကိုမသုံးသလို ပ တ အက္စ္ဒ  
ဆန္းစစ္လႊာေတြကိုလည္း မသုံးဖူး။ ငါထင္တာကေတာ့ အ  ့ပ တ အက္စ္ဒ  ေတြက 
ေမးခြန္း အခု ၂၀ ရိွၿပ း အားလုံးကို ဘာသာျပန္ဖုိ႔လိုတယ္။ ၿပ းေတာ့ ဘာသာျပန္တ ့ 
အခါမွာလ  အားလုံးက ေဆးဘက္ဘာသာျပန္ေတြမဟုတ္ေတာ့ အခက္အခ ေတြ 
အမ ားႀက း ရိွတယ္။ သူတို႔က အဂၤလိပ္စာေတာ့တတ္တယ္။ ဗမာမွာရိွတ ့ ရုိဟင္ဂ ာ 
အခ ိွဳက ဓာတုေဗဒ တို႔ ဥပေဒတို႔ အျခားနယ္ပယ္ေတြကို သင္ယူခ ့ၾကတယ္။ 
ဒါေပမ ့လည္း တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေဆးပညာန ႔ပက္သက္တာေတြ န ႔ အျခား 
အယူအဆေတြကိုၾကေတာ့ မသိၾကတာမ ားတယ္။” 
၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
“ စိတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ရွွဳ႕ေထာင္ကေနၾကည့္ရင္ ဘာသာစကားက အရမ္းခက္ခ တ  ့
အတားအဆ းလုိ႔ တစ္ခါတစ္ေလျမင္မိတယ္၊ ၿပ းေတာ့ စံအေျချပွဳ ကိရိယာ၊ 
စိတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိရိယာလ  မရိွဖူး။ ျမန္မာဒုကၡသည္[မ ား]အတြက္ သံုးတ  ့

ကိရိယာေတြက မေလးရွား၃၅ေတြကုိသံုးတ  ့ကိရိယာေတြပ ။ အ ့ဒါေတြကုိ 
သံုးဖုိ႔ႀကိွဳးစားတယ္ ဒါေပမ ့ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ကေတာ့ စံကိရိယာေတြမရိွဖူး။” 
2018 တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္  

 
အကန္႔အသတရ္ွေိသာ စတိ္က နး္မာေရး ၀နေ္ဆာငမ္ႈမ ား 

စိတ္က န္းမာေရး ကၽြမ္းက င္သူမ ား ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ ားအတြက္ လုိအပ္ခ က္မ ား ရိွလင့္ 

ကစား စခန္းတြင္ ပရုိဂရမ္မ ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွၿပ း စိတ္က န္းမာေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပ း 

သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူအေရအတြက္ 

မလံုေလာက္ပါ။ ေျဖဆူိသူမ ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ ားအေၾကာင္း ကုိ 

ေမးျမန္းရန္ ထိတ္လန္႔ေၾကာင္း ေျဖဆုိသူမ ားက မွ ေ၀ခ ့ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ 

လူနာမ ားကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ နာက င္ဒဏ္ရာရမွာ စုိးရိမ္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 

နာက င္ဒဏ္ရာ ခံစားေနရသူမာ းကုိ လႊ ေျပာင္းေပးရန္ အရင္းအျမစ္မ ား မလံုေလာက္ျခင္း 

တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။  

 
“ အ ့ဒ လူေတြန ႔ ဆက္ဆံဖုိ႔ ငါ့ဆ မွာ လိုအပ္တ ့ အရင္းအျမစ္ေတြ မရိွခ ့ဖူး။ ငါမွာ 
စိတ္က န္းမာေရးန ႔ပက္သက္တ ့ ေက ာေထာက္ေနာက္ခံလ မရိွဖူး။ ဒါေၾကာင္ ့
သြားပက္သက္ရမွာ မသင့္ေလ ာ္ဖူးလို႔ထင္တယ္။ ၿပ းေတာ့ သြားေမးတာက 
သူတို႔ကုသမႈရဖုိ႔ထက္စာရင္ ငါစပ္စုတာလို႔ ပုိထင္ေနမိတယ္။ အ ့ဒ မွာ စိတ္ 
က န္းမာေရး ကုသမႈေတြရိွတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေသခ ာတယ္ 
ငါလူတိုင္းကို ေမးမိမွာပ ။ ဒါေပမ  ့ငါမလုပ္ႏုိင္ခ ့ဖူး။” 
၂၀၁၈ တြင္ ကုတက္ပေလာ္ငတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား phr.org 21  

 

 

စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကို တတ္ေျမာက္ထားေသာ ၀န္ထမ္းနည္းပါးသျဖင့္ 

လူနာမ ားကို လိုက္ၾကည့္မႈ ႏွင့္ပက္သက္ၿပ း အခက္အခ မ ားရွိကာ လူနာမ ား 

လိုအပ္ေသာ အကူအည မ ား ရရွိမႈရွိမရွိ မသိအခက္အခ မ ား ရွိပါသည္။  

 
“တကယ္လုိ တစ္ေယာက္ေယာက္မွာ ဂ  ဘ ဗ  အထူးျပွဳ ၀န္ေဆာင္မႈမ ိွဳးျဖစ္တ  ့… 
ဥပေဒ [၀န္ေဆာင္မႈေတြ] ဒါမွမဟုတ္ အကာအကြယ္ေတြ လုိအပ္ခ ့ရင္ [လူနာကုိ 
အျခားတစ္ေနရာရာကုိ] လႊ ေပးဖုိ႔ႀကိွဳးစားတယ္၊ အလုပ္လ တစ္ခါတစ္ေလျဖစ္ခ ့တယ္။ 
… သူမက စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုိအပ္တယ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က တစ္ခ ္ိန 
ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခ ိန္ေလာက္ေတာ့ စ စဥ္ေပးႏုိင္တယ္။ ၿပ းေတာ့ သူတုိ႔က 
အျခားအဖြ ႔အစည္း တစ္ခုခုဆ ကုိသြားၿပ းေတာ့ အ ့ဒ  ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းၾကျပန္ေရာ… 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဆ  ျပန္မလာေတာ့…. ေနာက္ဆက္တြ လည္…. အ ့ေတာ့ 
တစ္ခါတစ္ေလက .. အ ့ဒ လူေတြအေၾကာင္း ဘာဆက္ျဖစ္သြားလ  မသိေတာ့ဖူး။ 
အ ့ဒါကုိ က တကယ့္ျပႆနာပ ။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္  

 
“ ဒ အခ က္အလက္ေတြန ႔ငါတို႔ဘာဆက္လုပ္ၾကမလ လို႔ပ  ေတြးမိတယ္။ အေမရိက 

ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ အလုပ္ဌာန၃၆ ဆုိရင္ စိတ္က တာကုိ ကုသေပးဖုိ႔ 
အရင္းအျမစ္ရိွမွပ  စိတ္က ျခင္းအတြက္ ဆန္းစစ္မႈေတြကုိ ျပွဳလုပ္တယ္။ 
ငါထင္တာကေတာ့ အက ပ္အတည္းျဖစ္ၿပ း ပထမ ေျခာက္လကေန ရွစ္လအထိကုိ 
စိတ္က န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံေတြ အမ ားအျပား 
မရိွေသးဖူး။” 
၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနရိွ ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

 
ကနဥ း ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္ေတြ ၀င္ေရာက္လာၿပ းေနာက္ အသက္ရွင္ 

က န္ရစ္သူမ ား အတြက္ စိတ္က န္းမာေရးလိုအပ္ခ က္ေတြရွိတာ ထင္ရွားလာၿပ း 

ေနာက္ပိုင္း ေဒသႏၱရ အဖြ ႔အစည္းမ ား ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အန္ဂ  အိုမ ားက 

လိင္ ႏွင့္ က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားအတြက္ အထူးျပွဳအပါအ၀င္ 

စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ားေပးရန္ လိုအပ္ျခင္းကို အသိအမွတ္ 

ျပွဳလာၾကပါသည္။ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ ားတြင္ သူတို႔က ၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို 

မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခ ့ၾကေသာ္လည္း အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအားလုံးအတြက္ 

၄င္း၀န္ေဆာင္မႈမ ားကို က ယ္ျပန္႔စြာ သို႔မဟုတ္ လြယ္ကူစြာ ရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခ ့ပါ။  

 
“ ငါအ ့ဒ ကုိေရာက္တ ့အခ ိန္ [ျမုွပ္ထားေသာ အဖြ ႔အစည္း] က မုဒိန္းမႈ န ႔ 
က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈကုိႀကံွဳခ ့ရတ  ့အမ ိွဳးသမ းေတြကုိ 
လႊ ေပးတာကုိ လက္ခံေနပါတယ္။ ဘယ္အခ ိန္မဆုိ က ားမအေျချပွဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈလုိ႔ သံသယရိွတုင္း ငါတုိ႔က အ ့ဒ  ပရုိဂရမ္ကုိ လူနာကုိ 
ပုိ႔ေပးလုိ႔ရတယ္။ စာန ႔ လႊ ေပးရတာျဖစ္ၿပ း ငါတုိ႔၀န္ထမ္းေတြကပ  လူနာကုိ 
ၿမိွဳ႕ရ ႔ဘယ္ေနရာမွာရိွလ  ရွင္းျပလုိက္ရံုပါပ ။ ငါသိသေလာက္ဆုိရင္ ေတာ့ 
ျပင္းထန္တ  ့က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကလြ ၿပ း 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးတ ့အဆင့္ကလြ ၿပ း ေနာက္ဘာမွဆက္မျဖစ္လာေတာ့ဖူး။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပး ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္  

“ စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အရမ္းပ လိုအပ္တယ္။ ငါအ ့ဒ မွာ 
ရိွေနတာျဖစ္တ ့အတြက္ ငါအရမ္းကံေကာင္းတယ္။ ငါတို႔ဆ မွာ 
ႏွစ္ခါသင္ထားတ ့ စိတ္ပညာရွင္ ႏွင့္ စိတ္ဆရာ၀န္ ရိွတယ္။ သူမက 
ရုိဟင္ဂ ာေတြက စ စဥ္ေပးတ ့ အုပ္စုလိုက္ [ကုထုံး]ကို 
တစ္ေန႔မွာလုပ္ေပးတယ္။ အမ ိွဳးသမ းေတြက အစပုိင္းမွာ စကားမေျပာၾကဖူး… 
[ဒါေပမ ့]အုပ္စုလိုက္ လူနာၾကည့္တ ့ေန႔အဆုံးပုိင္းမွာေတာ့ ေပြ႔ဖက္တာေတြ 
သူမကိုေပြ႔ဖက္တာေတြ လူေတြၿပံွဳးေနတာေတြကို ေတြ႔ခ ့ရတယ္။ မိနစ္ ၃၀၊ ၄၅ 
မိနစ္ေလာက္ပ ၾကာတယ္။ တစ္ခ ိန္ထ န ႔ပ  အနာက က္သြားတာေတြကို 
ေတြ႔ခ ့ရတယ္…………. ငါထင္တာကေတာ့ တစ္ခ ိွဳ႕ေသာ 
ေဆးဘက္ျပႆနာေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေဆးကေတာ့ 
ဂရုစုိက္နားေထာင္ေပးမ ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လူလို႔ထင္ေစတ ့ 
နားရြက္တစ္စံုပ လို႔ေတာင္ ထင္မိတယ္… သူတို႔ကို ထိလိုက္ရံု၊ မ က္လုံးေတြကို 
ၾကည့္လိုက္ရံု န ႔ အ ့ဒ လိုမ ိွဳး ဆက္ဆံေပးလိုက္ရံုန ႔ သူတို႔ေတြဟာ 
လူသားေတြပါလားလို႔ အတည္ျပွဳေပးသလိုပါပ ။ အ ့ဒါေတြက ငါေပးေနတ ့ 
ရွ်ဴေဆးေတြန ႔ ပဋိဇ ၀ေဆးေတြထက္ပုိ အစြမ္းထက္တယ္လို႔ေတာင္ 
ငါခံစားရတယ္။” 
၂၀၁၈ တြင္ ေကာ့ဒ္ဘဇား တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ လုပ္အားေပးဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္  

 
အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားသည္ အမ ိွဳးသမ းမ ားထက္ပိုၿပ း 

၄င္းတို႔ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ အျဖစ္အပ က္မ ားကို ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေျခနည္းၿပ း 

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ယင္းလူအုပ္စုအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားပိုမို 

ရွားပါးေနေၾကာင္းကို က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက မွ ေ၀ခ ့ပါသည္။ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ 

က ်ဴးလြန္ခံရၿပ း အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ ့သူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ားသည္ 

ရံဖန္ရံခါအားျဖင့္ အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားတြင္သာ အာရုံစိုက္ထားၿပ း 

“အမ ိွဳးသမ း-အတြက္အဆင္ေျပေသာေနရာ”မ ားျဖစ္ေနတတ္ၿပ း အမ ိွဳးသား 

ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားကို မႀကိွဳဆိုသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ 

အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ ားအတြက္ သ းျခား 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားေပးေသာ အဖြ ႔အစည္းအလြန္နည္းၿပ း ၀န္ေဆာင္မႈမ ား 

ေပးရာတြင္လည္း စခန္းမ ားတြင္ က  က  သာ ျဖန္႔က က္ထားတတ္ပါသည္။  

 
“ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ရ ႕ အေျခခံအက ဆံုး ကုသမႈေတြကုိသာ 
လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိွဳးစားေနရပါတယ္။ ဒါမွ သူတုိ႔ အိတ္ခ ္အုိင္ဗ  ရႏုိင္ေျခ န ႔ 
အျခား ေရာဂါေတြကုိ ရႏုိင္ေျခနည္းမွာပါ။…………. ငါတုိ႔က သူကုိ က န္းမာေစဖုိ႔ 
ႀကိွဳးစားေနၾကပါတယ္။…………………. ငါ့တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေတြရယ္….  အျခား၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ပါတ ့ အန္ဂ  အုိေတြက 
ေပးတ ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြရယ္ န ႔ေပါ့။….. သူတုိ႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္လ ဆုိမွာ 
ေပၚသြားမွာ ေၾကာက္လုိ႔ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရ ႕ လိင္ပုိင္းကုသမႈေတြကုိ 
မမွ ေ၀ခ င္ၾကဖူး။ သူတုိ႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းေပၚသြားမွာ 
အရမ္းေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ငါ့တုိ႔ဒ ေရာက္လာၿပ းေတာ့ 
ဒ အသုိင္းအ၀ုိင္းထ မွာ တစ္ေသြးထ ေနၾကေတာ့ သူတုိ႔ရ ႕ခံစားခ က္ေတြကုိ 
ဖြင့္အ့ံဖုိ႔အတြက္ အနည္းဆံုးေတာ့ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမ ့သူေတာ့ ရတာေပါ့ေလ။” 
၂၀၁၈ ကတည္းက အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ အမ ိွဳးသား ႏွင့္ လိင္ေျပာင္း 
ရုိဟင္ဂ ာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ ား ညွိႏႈိင္းေရးမ းတစ္ေယာက္  



22 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 
 

နိဂုံးခ ွဳပ္ 
 
 
 
 

 

၂၀၁၇ တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ျဖစ္ပြားၿပ းေနာက္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရသည့္ ရိုဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားကို 

ေစာင့္ေရွာက္ခ ့ဖူးသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ျဖစ္ပြားခ ့ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ေနရာအႏွ႔ံျဖစ္ၿပ း 

ဘုံပုံစံမ ားအတိုင္း ျဖစ္ခ ့ပါသည္။ အဆိုပါ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ 

ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုမႈမ ား ႏွင့္ ထြက္ဆိုခ က္မ ားတြင္ပါသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ အျခား 

ယူန ေဖာင္း၀တ္သူမ ား က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံ သည္ အျခား 

အစ ရင္ခံစာမ ားႏွင့္လည္း ကိုက္ည မႈရွိပါသည္။ ၃၇ 

 
လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) က ျပွဳလုပ္ခ ့သည့္ 

အင္တာဗ ်ဴးမ ားတြင္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ျမန္မာ့ လက္နက္ကိုင္ 

စစ္တပ္၊ တပ္မေတာ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား” 

လုပ္ေဆာင္စဥ္အခ ိန္အတြင္း ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚေနရာအႏွ႔ံ ႏွင့္ စနစ္တက  

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို လ ်ဴးလြန္ခ ့သူျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြ ခ က္အေပၚ 

ပိုမိုယုံၾကည္ရေစေသာ ထြက္ဆိုခ က္မ ားကို ထြက္ဆုိခ ့ပါသည္။ 

 
ပ အိတ္ခ ္အာ ၏ ေလ့လာမႈ အစ ရင္ခံစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ ားကို အင္တာဗ ်ဴးရာတြင္ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င္မႈ၊ လိင္အတင္းအၾကပ္ 

က ်ဴးလြန္မႈ ႏွင့္ အျခား လူ႔သိကၡာကို ထိပါးေသာ က ်ဴးလြန္မႈမ ား၊ ႏွင့္ အျခား 

အၾကမ္းဖက္မႈ မ ား ႏွင့္ တြ ၿပ း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ သူတို႔ ျပန္ေတြးၿပ း 

ေျပာျပသည့္ သူတို႔၏ လူနာမ ား အမ ားဆုံးႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရမႈမ ား ျဖစ္ပါသည္။ 

လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကုိ အမ ိွဳးသမ း ႏွင့္ မိန္းကေလးမ ားသာ 

ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရျခင္း မဟုတ္လ  အမ ိွဳးသားမ ား ႏွင့္၊ ေကာင္ေလးမ ား၊ လိင္ေျပာင္းသူမ ားပါ 

ႀကံွဳေတြ႔ခံစားခ ့ၾကရပါသည္။  

 

လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းက င့္မႈ၊ ဓားစာခံ ႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစုမ ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရိုက္ႏွက္မႈ၊ 

ပိုင္ဆုိင္မႈမ ား ဖ က္ဆ းမႈ၊ အိမ္ႏွင့္ စိုက္ကြင္းမ ားကုိ ဖ က္ဆ းမႈ၊ ႏွင့္ လူသတ္မႈမ ားပါ၀င္သည့္ 

ရက္စက္မႈမ ား ႏွင့္ ေဖာက္ဖ က္မႈမ ားအေၾကာင္းကုိ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက 

အစ ရင္ခံခ ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား သူတုိ႔၏ နယ္ေျမမွ အတင္းထြက္ခြာသြားေစရန္၊ 

ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္က အသံုးျပွဳသည့္ 

နည္းလမ္းတစ္မ ိွဳးျဖစ္သည့္ မိသားစုမ ား၊ တစ္ရပ္ကြက္သား မ ားကုိ မုဒိန္းက င့္ျခင္း ႏွင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ ားကုိ အတင္းအၾကပ္ ၾကည့္ရွွဳ႕ခိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ ားရွိေၾကာင္းကုိ 

အသက္ရွင္က န္ရွင္သူမ ားထံမွ ဤေလ့လာမႈတြင္ အင္တာဗ ်ဴးခံရေသာ က န္းမာေရး 

၀န္ထမ္းမ ားက အစ ရင္ခံခ ့ပါသည္။  

 
၂၀၁၈ စပရင္းရာသ တြင္ ပံုမွန္ထက္ပုိေသာ ေမြးဖြားႏႈန္းတက္လာၿပ း 

၄င္းကုိယ္၀န္မ ားသည္ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာတြင္ ျဖစ္ပြားခ ့ေသာ မုဒိန္းမႈမ ား၏ 

ရလဒ္ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အခ ိွဳ႕ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက 

သတိျပွဳမိခ ့ၾကပါသည္။ အမ ိွဳးသမ းအမ ားအျပားသည္ ၄င္းကုိယ္၀န္မ ားကုိ က န္းမာေရး 

ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား ၏ အကူအည ျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္နည္းကုိယ့္ဟန္ျဖင့္ ဖ က္ခ ရန္ 

ႀကိွဳးပမ္းမႈမ ားရိွခ ့ေၾကာင္း သူတုိ႔ သတိျပွဳမိခ ့ၾကပါသည္။  

 



လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား phr.org 23  

တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
 
 

 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကွံဳ 

မ ားကို တိုင္ၾကားျခင္းမရွိၾကဘ  ယဥ္ေက းမႈ ဖိအားမ ား ႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို 

ရင္ဆိုင္ၾကရၿပ း ေရငုံႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကေၾကာင္း က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္ 

မ ားက ျပသခ ့ၾကပါသည္။ ယင္းမွာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားသည္ ေဖာ္ထုတ္ 

ႏိုင္ခ ့ေသာ အမ ိွဳးသမ းမ ားမဟုတ္သည့္ အမ ိွဳးသား၊ ေကာင္ေလး ႏွင့္ 

လိင္ေျပာင္းသူမ ားအတြက္ ျဖစ္ရပ္မွန္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက ့သို႔ေသာ ရင္တြင္း 

ဒဏ္ရာမ ားေၾကာင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကို မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ 

မ းယပ္ လကၡဏာမ ား ႏွင့္ မလိုခ င္ဘ  ကိုယ္၀န္ ရျခင္း အပါအ၀င္ အျခား 

အေၾကာင္းရင္း ေၾကာင့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူခ ိန္မ ားတြင္သာ 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက လိင္ ႏွင့္ က ားမ အေျချပွဳ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား (အက္စ္ဂ  ဘ ဗ ) ကို ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရသည့္ အေရအတြက္ 

ေလ ာ့တြက္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ ားသည္ကို ေဖာ္ျပေနၿပ း ရလဒ္အားျဖင့္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အမ ားအျပားသည္ 

မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရသူမ ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈကို မခံယူသူ ႏွင့္ 

လိုအပ္ခ က္မ ားကို မျပည့္ျခင္းမ ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။  

 

ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္း မ ားက ကုသေပးခ ့သည့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ လိင္အၾကမး္ဖက္မႈေၾကာင့္ နက္န ၿပ း 

အခ ိန္ၾကာၾကာက န္ရစ္မည့္ စိတ္က န္းမာေရးသက္ေရာက္မႈမ ား ကို ခံစားေနရ 

ပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရိုဟင္ဂ ာမ ားသည္ စိတ္က န္းမာေရး 

အေထာက္အပံ့မ ား လိုအပ္ေနၿပ း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မခံရေသးသည့္ လူမ ားဟု 

ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

 
က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက ေျပာျပသည့္ ဒုကၡသည္မ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ား က 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ ထပ္တလ လ  

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ခ ့ေသာ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွစၿပ း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ လာခ ့ရေသာ ခရ းစဥ္ မွသည္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ေရာက္ၿပ း သင့္ေလ ာ္ေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိျခင္း 

ႏွင့္ စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပံ့မ ား မရွိျခင္းတို႔အထိကို ႀကွံဳေတြ႔ခ ့ရပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ အသက္ရွင္က န္းရစ္သူမ ားသည္ (အမ ားအားျဖင့္ လက္တြ ေဖာ္ 

ပါတနာမ ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား) အက္စ္ဂ  ဘ ဗ ကို စခန္းမ ားတြင္ ဆက္လက္ 

ခံစား ေနရၿပ း စိတ္က န္းမာေရးလိုအပ္ခ က္မ ားလည္း မျဖည့္ဆ းႏိုင္ေသးပါ။  

 
ထို႔အျပင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ  ဘ ဗ  ႏွင့္ ဆက္စပ္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ 

က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆ းမ ားကို ေဖာ္ျပ 

ခ ့ၾကပါသည္။ ယင္းအတားအဆ းမ ားတြင္ စိတ္က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား 

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိျခင္း၊ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ ဆန္းစစ္မႈ 

ပရိုတိုေကာမ ား မရွိျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ ား၏ အလုပ္မ ားျခင္း၊ ဆက္ဆံေရး 

အခက္အခ မ ား၊ လူနာ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ား 

ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းအတားအဆ းမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ က န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူမႈကို ေလ ာ့နည္းေစရုံသာမက ျမန္မာကျပွဳလုပ္သည့္ “နယ္ေျမ 

ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား ကို 

ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ 

 

ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ နက္န ၿပ း 
အခ ိန္ၾကာၾကာက န္ရစ္မည့္ စိတ္က န္းမာေရး သက္ေရာက္ မႈမ ားကုိ 
ခံစားေနရပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ားက ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ 
စိတ္က န္းမာေရး အေထာက္အပ့ံမ ား လုိအပ္ေနၿပ း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း 
မခံရေသးသည့္ လူမ ားဟု ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  

ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ အေတြ႔အႀကံွဳႏွင့္ ရင္းႏွ းေသာ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ားက လိင္ ႏွင့္ 

က ားမအေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား၏ ဘ၀ - ၄င္းတို႔၏ လုံၿခံွဳေရး၊ 

ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးက န္းမာေရး၊ စ းပြားေရး၊ ႏိုင္င့ေရး ႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ ား၊ အျခား 

နယ္ပယ္မ ားတြင ္ရိုဟင္ဂ ာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြ  

အက ိွဳးဆက္မ ား၏ သက္ေရာက္မႈမ ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပခ ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္ 

က န္ရစ္သူမ ား၏ အေတြ႔အႀကွဳံမ ားသည္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္း ေၾကာင့္ 

ပိုမိုထိခိုက္လြယ္မႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ 

ရင္တြင္းဒဏ္ရာကို ပိုမိုသက္ေသျပေနပါသည္။ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားအရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ေရာက္ရွိလာ ခ ိန္တြင္ သင့္ေလ ာ္ေသာ 

က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ ားရွားပါးမႈ ႏွင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ မ ိွဳးဆက္ပြား က န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ ား 

အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိမႈတို႔ကို မ းေမာင္းထိုးျပ ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးတြက္ 

သမားေတာ္မ ား (ပ အိတ္ခ ္အာ) ႏွင့္ အျခားအဖြ ႔အစည္းမ ားက 

အေထာက္အထားယူထားရသည့္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား ၏ သေဘာသဘာ၀မ ားအရ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အတင္းအၾကပ္ ျပန္လႊတ္ျခင္းက ေနာက္ထပ္ဆိုးက ိွဳးမ ားကို 

ထပ္မံျဖစ္ေစမည္ဟု အခ က္ျပေနပါသည္။ ၃၈ ၃၉ 

 
အေျခခံကိစၥအနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈအတြက္ ၄င္းတို႔၏ ဥပေဒအရ 

အေျခအေနမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံ 

အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပွဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၄၀ ၄၁ ျမန္မာအစိုးရသည္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒ၊ လိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒ၄၂ ၄၂ ကဆင္းသက္လာသည့္ ၄င္း၏ 

လုပ္ေပးရန္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ 

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ ာအားလုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အနာဂါတ္တြင္ 

ျပန္လာမည့္ သူမ ားကိုလည္း ခြ ျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘ  ၄င္းတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ ားကို 

ေလးစား၊ အကာအကြယ္ေပး၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၄၄ ၄၅ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

လူ႔အခြင့္အေရးအရ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ ားတြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လူအခြင့္အေရး ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ ားကုိ 

ခ ိွဳးေဖာက္ခ ့သူမ ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး တရားစြ ဆုိရန္ ႏွင့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ားအား 

ထိေရာက္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ ား၄၆ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 

အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရာတြင္ ရွိေနေသာ အတားအဆ းမ ား ႏွင့္ 

ရိုဟင္ဂ ာတို႔၏ လိုအပ္ခ က္မ ားအားလုံး၄၇ကို ေျဖရွင္းေပးရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ယင္းတြင္ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ေသာ လက္တြ ေဖာ္ ပါတနာမ ား၏ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ အျခားလိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပုံစံမ ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ျခင္း ႏွင့္ 

တရားစြ ဆိုျခင္းမ ားပါ၀င္ပါသည္။  

 

ျမန္မာအေနျဖင့္လည္း လူမ ိွဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူမဆန္ေသာ ရာဇ၀န္မႈ ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ၄၉ 

က ့သို႔ေသာ (အင္တာ အလ ယာ) ကို တားျမစ္ထားသည့္ အေထြေထြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ ား (ဂ က္ ကြန္ဂ န္၄၈) ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။ တရားေရး အာဏာပိုင္မ ား က 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၄င္းလုပ္ရပ္မ ား၅၀အတြက္ အေျခခံအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း 

ယူဆထားၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလံုၿခံွဳေရး တပ္ဖြ ႔မ ား၏ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ 

က ်ဴးလြန္မႈမ ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ ားကုိ တရားစြ ဆုိေပးရန္၅၁ ျမန္မာအစုိးရတြင္ 

တာ၀န္ရိွပါသည္။ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ ားကုိ တရား၀င္ေသာ 

လုပ္ရပ္အျဖစ္ခြင့္ျပွဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ ားကုိ ေဖာက္ဖ က္ျခင္း၅၁မ ားကို 

တနည္းနည္းျဖင့္ ေထာက္ခံျခင္းကိုလည္း ျမန္မာဘက္မွ တားျမစ္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ ာ 

မ ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက ျမန္မာသည္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၄င္း၏ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္မ ား 

ႏွင့္အည  ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ ယင္းလုပ္ရပ္မ ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ ျမန္မာ၏ တာ၀န္ကို 

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအားလုံက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ၅၃ 



24 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 
 

တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
အဆက္ 

 

 
ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ ပုိမုိမ ားျပားလာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ 

ပက္သက္ၿပ း စစ္မွန္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား၅၄ ကုိ မျပွဳလုပ္ေသးသည္မွာ သံုးႏွစ္ ေက ာ္ 

ၾကာလာၿပ ျဖစ္ၿပ း ဤအစ ရင္ခံစာသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း တရားစ ရင္မႈမ ား 

၅၅ အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ား ျပွဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ တရားဆြ ဆုိျခင္းမ ားကုိ အေထာက္အပ့ံ 

ျဖစ္ေစမည့္ လူမဆန္သည့္လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား အမွန္တကယ္ 

ျဖစ္ခ ့ေၾကာင္း ကုိသိရိွရန္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားကုိ ကုသေပးခ ့ေသာ က န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ ား၏ 

အခန္းက႑ကုိ မ းေမာင္းထုိးျပေပးေနပါသည္။ ဤစာတမ္းကုိ ျပွဳစုေနခ ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ 

ဆုိင္ရာအဆင့္တြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ 

ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈတုိ႔ကုိ ေဖြရွာေပးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါင္းမ ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပ  ျဖစ္ပါသည္။ 

၄င္းတုိ႔တြင္ ဂမ္ဘ ယာ ႏုိင္ငံက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ ခံုရံုးတြင္ တုိင္တန္းထားသည့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ ိွဳးသုဥ္းသုတ္ျဖတ္ေရး ကြန္ဗန္းရွင္း၅၆ ကို ေဖာက္ဖ က္မႈ၊ လူမ ိွဳးေရး 

ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး၅၇ ၅၈ကို အေျခခံၿပ း လူသားခ င္းမစာမနာ ျပည္ႏွင္ျခင္း ႏွင့္ 

အျခား လူမဆန္ေသာျပစ္ရက္မ ား က ်ဴးလြန္ျခင္းတို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ရာဇ၀တ္ခုံရုံး တရားစြ ဆိုေရးရုံး၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ ာ ႏွင့္ လက္တင္ အေမရိက 

လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ ားက အာဂ င္တ းနား ၏ ယူန ဗာဆယ္ တရားမွ တေရး ဥပေဒ၅၉ 

အရ လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ႏွင့္ လူမ ိွဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္ေရးတို႔ကို 

က ်ဴးလြန္မႈအတြက္ ျမန္မာအရာရွိႀက းမ ားကို တိုင္တန္းထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခု 

စသည္တို႔ပါ၀င္ပါသည္။ ယူအန္ကလည္း ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉ တြင္ စတင္အသက္၀င္သည့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ယႏၱရားကို ထူေထာင္ထားၿပ း 

သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ ား၆၀ ႏွင့္ မွ ေ၀ႏိုင္မည့္ ဖိုင္တြ မ ား ကို ေရးသားျခင္း ႏွင့္ 

ကိစၥရပ္မ ားကို ခြ ျခမ္းသုံးသပ္ျခင္းမ ားကို လုပ္ေဆာင္လွ က္ရွိေနပါသည္။  

 
ဤအစ ရင္ခံစာသည္ တပ္မေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လူမဆန္သည့္ 

လုပ္ရပ္မ ားကို က ်ဴးလြန္ခ ့သူျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေစသည့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ 

ျဖစ္ရုံသာမက ယုံၾကည္ရသည့္ က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ေတြ႔ရွိခ က္မ ား က 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား၆၁ ၆၂ ပုံစံမ ားကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရာတြင္ အေျခခံ ကိုပါ 

ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အေထာက္အထားမ ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

ျဖစ္ပြားခ ့သည့္ အေျခအေနမ ားကို မ းေမာင္းထိုးျပသည့္အျပင္ အဆိုပါရာဇ၀တ္မႈမ ားကို 

မည္သုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ မွတ္သင့္သည္ ၆၃ ကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစ 

ႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈပုံစံ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ က ်ဴးလြန္မႈမ ား၏ 

ပထ၀  ႏွင့္ အေျခအေနမ ားကုိ ခြ ျခားစိတ္ျဖာၿပ း ၄င္းတုိ႔သည္ “စနစ္တက  အကြက္ခ ထားေသာ 

သုိ႔မဟုတ္ ေနရာအႏံွ႔တြင္” ျဖစ္ပြားျခင္းမ ိွဳးျဖစ္ၿပ း ထြက္ေျပးေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ မတူည ေသာ လူအုပ္စုမ ားျဖစ္သည့္ ကုိယ္၀န္ရသူမ ား သုိ႔မဟုတ္ 

ကုိယ္၀န္ဖ က္ခ လုိသူမ ား ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ 

ကုသမႈအမ ိွဳးမ ိွဳးလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။  

 

 
ပ အိတ္ခ ္အာ က အသက္ရွင္က န္ရစ္ခ သူမ ား ႀကံွဳေတြ႔ရေသာ ေရရွည္ နာက င္ဒဏ္ရာမ ား 

ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက းမႈ 

အက ပ္အတည္းမ ားကို အေထာက္အထားမ ား ရွာေဖြျပွဳစုထားပါသည္။ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအား လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ ား ႏွင့္ လိင္ ဆိုင္ရာ 

ရာဇ၀တ္မႈမ ား၆၄ ကို ျပန္လည္ေတြးမိၿပ း ေနာက္တႀကိမ္ နာက င္ဒဏ္ရာရေစျခင္း ကို 

ေရွာင္ရွားကာ ဤအစ ရင္ခံစာ မ ွေတြ႔ရွိခ က္မ ားသည္ အျခားစုေဆာင္းထားေသာ 

သက္ေသမ ားကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကုသေပးခ ့ေသာ 

က န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရုံးတြင္ 

ၾကားနာမငမ ားကို ေကာ့ဒ္ဘဇားႏွင့္ န းသည့္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေပးျခင္း အပါအ၀င္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ အကာအကြယ္ ႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့ပုံစံမ ား၆၅ကို 

တင္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။၆၆ 

ဤေလ့လာမႈတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ကိုယ္ကာယ ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ မ ား 
ကိ ုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တိုက္ရုိက ္သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ႈိက္ေသာ 

နည္းျဖင့္ ခံစားခ ့ရသည့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားသည္ က ်ဴးလြန္သူတစ္ေယာက္ခ င္းစ  ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရထ ံမွ 

၄င္းတို႔ခံစားရသည္မ ားအတြက္ ေလ ာ္ေၾကးရသင့္ပါသည္။ ၆၇ ႏုိင္ငံ၏ တာ၀န္ ဥပေဒ အရ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဂါအုိမ း ၀တၱရားမ ား ကုိ ေဖာက္ဖ က္ျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာကလည္း 

ေလ ာ္ေၾကးမ ားကုိ ေပးသင့္ပါသည္။ ၆၈ အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 

ရိုဟင္ဂ ာမား၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေလ့လာေနေသာ တရားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ ားတြင္ 

ေလ ာ္ေၾကးေပးေရး အစ အစဥ္မ ား ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ ားကို ျဖစ္ေစသည့္ 

က ားမခြ ျခားဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ မည မွ မႈမ ား ကို အာရုံစိုက္သည့္ ဓားစာခံ ရံပုံေငြလည္း 

ပါသင့္ၿပ း  ေလ ာ္ေၾကးေပးေသာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ေသာ ႏွင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံေသာ 

သေဘာသဘာ၀မ ိွဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။၆၉ ေလ ာ္ေၾကးအတြက္ 

သက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ႏွင့္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂမ ားအၾကား 

ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈမ ား ႏွင့္ က န္းမာေရး ေနာက္ဆက္တြ ျပႆနာမ ားကို 

အေထာက္အထားၿပွဳၿပ း တုံ႔ျပန္ခ ့ေသာ က န္းမာေရး ပေရာဖက္ရွင္နယ္မ ား၏ 

လုပ္ရပ္မ ားမွာ အေရးႀက းပါသည္။၇၀ 

 
ဤအစ ရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ က န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ ား ၏ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ 

လိုအပ္ခ က္မ ား ရွိေနၿပ း အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ 

အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လိုအပ္ခ က္မ ားကို ဥ းစားေပးေသာ အေျပာင္းအလ ဆိုင္ရာ တရားမွ တမႈ ကို 

အျခားပုံစံျဖင့္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။၇၁ ယင္းအားထုတ္မႈမ ားတြင္ 

တရား၀င္ျဖစ္ၿပ း ေဒသႏၱရ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အေျချပွဳ ယုံၾကည္မႈ ႏွင့္ 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဥ းေဆာင္လႈပ္ရွားမႈမ ား၊ အျခားေလ ာ္ေၾကး ႏွင့္ နစ္နာေၾကး 

အစ အစဥ္မ ား၊ ခြ ျခားဆက္ဆံသည့္ အဖြ ႔အစည္း ႏွင့္ ဥပေဒမ ား ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ 

ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကွဳံေတြခံစားခ ့ရသည္မ ားကို အမွတ္ရေစရန္ သမိုင္းမွတ္ေက ာက္တင္ျခင္း - 

ေနာက္ထပ္အလားတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ 

ဒ ဇိုင္းဆြ ထားသည့္ အားထုတ္မႈမ ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။၇၂ ရိုဟင္ဂ ာကို ကုသေပး 

ခ ့သည့္ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ားက ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ ားကို လမ္းျပေပးရန္အတြက္ 

ျဖစ္ရပ္မ ား၏ အခ က္အလက္မွတ္တမ္းမ ားျဖင့္ ကူည ႏိုင္ၿပ း ျဖစ္ရပ္မ ား၏ အေသးစိတ္မ ား၊ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ ာမ ား အသုံးျပွဳသည့္ 

အသုံးအႏႈန္းမ ား ႏွင့္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ အနာဂါတ္ႏွင့္ပက္သက္ၿပ း ၄င္းတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ က္မ ား 

အေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ား၏ အခန္းက႑မ ားစသည္ 

တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။ ၇၃ 

 
 

“ကၽြႏု္ပ္က… ျမန္မာျပည္ကေန ထြက္လာတုန္းက သူမမွာ 
စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ န ႔ ျပႆနာ 
ရိွလားလုိ႔ေမးလုိက္ပါတယ္။ သူမက တစ္မိနစ္ေလာက္ တံု႔ဆုိင္း 
သြားၿပ း စတင္ငုိၿပ း ေျပာပါေတာ့တယ္ ငါထင္တယ္ 
အျခားအမ ိွဳးသမ း ၁၄ ေယာက္ေလာက္ကုိ ေခၚသြားၿပ း 
အိမ္ထ မွာထားၿပ း အားလံုးကုိ အုပ္စုဖြ ႔ မုဒိန္းက င္ခံရတယ္လုိ႔ 
ေျပာပါတယ္။ တစ္ခ ိွဳ႕သူေတြက အသက္မရွင္ေပမ ့ သူမက 
ေတာ့ အသက္ရွင္က န္ခ ့တယ္။” 
၂၀၁၇ တြင္ ကုတက္ပေလာင္ စခန္း ရိွ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူနာျပွဳ 
ကုသသူတစ္ေယာက္  
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တုိက္တြန္းအႀကံျပွဳခ က္မ ား 
 
 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ ာမ ား ႀကံွဳေတြ႔ခ ့ရေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ပမာဏ၊ ထိခိုက္မႈ 

ႏွင့္ ပုံစံမ ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အတူေန ပါတနာမ ား 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ား ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ရရွိရန္ အတားအဆ းမ ား 

အထူးပတ္သက္သည့္ ဤအစ ရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ က္မ ားအရ ႏိုင္ငံ၊ ေဒသ ႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္မႈမ ား လိုအပ္ေနေနၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ ာမ ားကို ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ ားကို 

ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ၄င္း၏တာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ၊ 

အဓြန္႔ရွည္မည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား၊ ဓားစာခံမ ားကို ဗဟိုျပွဳေသာ တရားမွ တေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ အတြက္ တာ၀န္ခံမႈ ႏွင့္ 

အာမခံခ က္မ ားေပးႏိုင္စသည့္ အသက္ရွင္ က န္ရစ္သူမ ား၏ 

ခ က္ခ င္းလက္ငင္းလိုအပ္ခ က္မ ားကိို ကူည ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံမ ား ႏွင့္ အျခား 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ား ေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။  

 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ တရားမွ တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈအား ကူည ေပးရန္ ႏုိင္ငံမ ား ႏွင့္ 

အျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ ားတြင္ရိွသည့္ တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္မ ား ႏွင့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ ားႏွင့္အည  လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ သမားေတာ္မ ား သည္ ခ က္ခ င္း ျဖစ္ၿပ း 

အဓိပၸာယ္ရိွေသာ ေအာက္ပါ တိုက္တြန္းအႀကံျပွဳခ က္မ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 

ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။  

 
ျမန္မာအစိးုရသို႔။ ။ 

▪ တပ္မေတာ္၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ စစ္ဗ ်ဴစာတစ္ခုအေနျဖင့္ အသံုးခ ျခင္း အပါအ၀င္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ ားကုိ ေဖာက္ဖ က္က ်ဴးလြန္ခ ့ျခင္းမ ား အားလံုးအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ 

တရားမွ တေသာ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ ားကုိ ခ က္ခ င္းလက္ငင္း 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။  

▪ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အျခားလံုၿခံွဳေရးတပ္ဖြ ႔မ ားက ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ က ်ဴးလြန္ခ ့ေသာ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ ား၏ ပမာဏ ႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကုိ တရား၀င္ 

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္ ႏွင့္ ဓားစာခံမ ားကုိ ကုစားမႈမ ားေပးႏုိင္ေစရန္ 

လူ႔အခြင့္အေရးက ်ဴးလြန္သူမ ားကုိ လြတ္လပ္ေသာ ၿမိွဳ႕ျပတရားရံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ 

တရားစ ရင္ေပးရန္။ 

▪ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ ားအရ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ရိွသည့္ ၀တၱရားမ ားအတုိင္း 

ရုိဟင္ဂ ာမ ားအပါအ၀င္ လူမ ိွဳးစုအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ ေပးႏုိင္သည့္ 

ဥပေဒျပွဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကုိ ခ က္ခ င္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  

▪ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ရန္ အာမခံေပးျခင္း၊ အိမ္ႏွင့္စုိက္ကြင္းမ ားကုိ ျပွဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ အဆုိပါ 

ရာဇ၀တ္မႈမ ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ တရား၀င္ အာမခံေပးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ 

ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အသိအမွတ္ျပွဳေပးၿပ း 

ေဘးကင္းလံုၿခံွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွၿပ း မိမိဆႏၵအေလ ာက္ တုိင္းျပည္ ျပန္၀င္ခြင့္ျပွဳရန္။  

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိးုရသို႔။ ။ 

▪ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အထူးသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား အတြက္ 

စိတ္လူမႈအေထာက္အပ့ံအပါအ၀င္ 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 

ေဘးကင္းၿပ း ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ ေနရာေရႊ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

ဆႏၵအေလ ာက္တုိင္းျပည္ျပန္ျခင္းမ ားျဖစ္ေစရန္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။  

▪ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚက ်ဴးလြန္ခ ့သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ ိွဳးေဖာက္မႈမ ားအားလံုးကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ရိွေစရန္ ႏွင့္ 

သက္ေသမ ားစုေဆာင္ရယူႏုိင္ေစရန္အပါအ၀င္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  

▪ အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား သည္ လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ ႏွင့္ က န္းမားေရး ႏွင့္ 

စိတ္လူမႈ အေထာက္အပ့ံမ ား ရရိွေစရန္အတြက္ မုဒိန္းမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တြင္း 

အၾကမ္းဖက္မႈမ ားႏွင့္ပက္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ ားကုိ အားထည့္ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  

 
လူသားခ င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ေအဂ င္စ မ ား၊ အလ ရွင္မ ား ႏွင့္ ေဒသႏၱရ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ ား  

▪ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ ား”ႏွင့္ပက္သက္သည့္ 

နာက င္ဒဏ္ရာမ ားကုိ အသိအမွတ္ျပွဳၿပ း ရုိဟင္ဂ ာဒုကၡသည္မ ားအးလံုး၏ စိတ္လူမႈ ႏွင့္ 

စိတ္က န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံမ ား ခ က္ခ င္းလက္ငန္း ႏွင့္ ကာလရွည္ ရရိွေစရန္ အပါအ၀င္ 

လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ ၿခံွဳငံုလႊမ္းၿခံွဳေသာ၊ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ဗဟုိျပွဳေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား ပုိမုိရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ ေဖာ္ထုတ္လုိသည့္သူမ ားကုိ ဥပေဒအရ အေထာက္အပ့ံမ ားေ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  ဘ ဗ ) အတြက္ တုိင္တန္းရန္ ႏွင့္ အေထာက္အထားရယူရန္အတြက္ 

လမ္းေၾကာင္းမ ား ဖန္တ း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္။  

▪ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ ပါ၀င္မႈကုိ 

ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အက္စ္ဂ  ဘ ဗ  ႏွင့္ စိတ္က န္မားေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပ း 

တရားမွ တမႈရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ နယ္ပယ္အားလံုးမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ ား ႏွင့္ အထူးကုမ ားကုိ သင့္တင့္ေလ ာက္ပတ္ေသာ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား၏ တုိင္တန္းရန္ စိတ္ဆႏၵ ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပ း ေလးစားေသာ 

အရည္အေသြးျမင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္တန္းေပးျခင္း ပညာေပးျခင္းမ ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။  

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

လိင္ေျပာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း ႏွင့္ လိင္ၾကားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား အပါအ၀င္ 

က ်ဴးလြန္ခံရႏုိင္ေသာ သူမ ားထံမွ က ်ဴးလြန္ခံရမႈ၏ သေကၤတမ ားကုိ ထိေရာက္စြာ 

ေဖာ္ထုတ္တတ္ၿပ း လံုေလာက္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္လူမႈ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ ား 

ေပးႏုိင္ေစရန္ ေလ့က င့္သင္ၾကားေပးရန္။  

▪ အက္စ္ဂ  ဘ ဗ  ႏွင့္ ဆက္စပ္ ရာဇ၀တ္မႈမ ားမွ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား တရားမွ တမႈ 

ရရွေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၏ စနစ္တက အေထာက္အထား ရယူရန္ စံပရုိတုိေကာလ္မ ားကုိ 

မိတ္ဆက္ေပးရန္။  

▪ အက္စ္ဂ  ဘ ဗ  ၏ ရင္တြင္းဒဏ္ရာမ ားကုိ ေလ ာ့နည္းေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးသံုး ပစၥည္း ႏွင့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ ားကုိ ဖန္တ းေပးရန္ ႏွင့္ ရိွႏွင့္ေသာ က န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္က န္းမာေရး 

၀န္ေဆာင္မႈမ ားမွတစ္ဆင့္ တုိင္တန္းျခင္း ႏွင့္ က န္းမာေရးအေထာက္အပ့ံမ ားကုိ ရယူျခင္းကုိ 

အားေပးရန္။  



26 လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ နာက င္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ လ စ္လ ်ဴရွွဳ႕မႈ 

 
 

တုိက္တြန္းအႀကံျပွဳခ က္မ ား 
အဆက္ 

အသိအမွတ္ျပွဳမႈမ ား 

 

 
ႏိုငင္ံတကာ အသိငုး္အ၀ိငုး္မ ားသို႔။ ။ 

▪ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ ာမ ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 

အႀက းအက ယ္က ်ဴးလြန္ခ ့သူမ ားအား ရႏုိင္သမွ နည္းျဖင့္ အေရးယူ 

ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ 

▪ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားကုိ ဗဟုိျပွဳေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး၊ 

နည္းပညာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရင္းအျမစ္မ ားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ 

အေရးယူႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးရန္။  

▪ ျမန္မာအစုိးရအား ရုိဟင္ဂ ာလူမ ိွဳးမ ားအေပၚ လူမ ိွဳးသုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း မွ 

အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရာဇ၀တ္မႈမ ား မက ်ဴးလြန္ႏုိင္ေစရန္ 

အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ 

နည္းလမ္းမ ားကုိ လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။  

▪ လိင္ရာဇ၀တ္မႈမ ား ႏွင့္ လိင္ေစာ္ကားမႈမ ားကုိ အတင္းအဓမၼ ၾကည့္ခုိင္းျခင္းသည္ 

လူသားမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပ း ၾက းမားေသာ ခံစားမႈ၊ ကုိယ္ကာယ ႏွင့္ 

စိတ္ႏွလံုးကုိ နာက င္ခံစားရေစႏုိင္သျဖင့္ တရားစြ ဆုိသင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အသိအမွတ္ျပွဳေပးရန္။  

▪ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံခ ့ရေသာ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ားအတြက္ 

အေျပာင္းအလ ျဖစ္ေစေသာ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးႏုိင္ေသာ၊ 

ျပန္ေပးဆပ္ႏုိင္ေစေသာ တရားေရးစနစ္ျဖင့္ ေလ ာ္ေၾကးရေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ေပးၿပ း ပရုိဂရမ္ ဒ ဇုိင္းဆြ ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

တုိ႔တြင္ အသက္ရွင္က န္ရစ္သူမ ား ဗဟုိျပွဳ နည္းလမ္းမ ားကုိ အသံုးျပွဳေပးရန္။  

▪ က ်ဴးလြန္မႈမ ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ဒ ဇုိင္းဆြ ထားေသာ အေျပာင္းအလ မ ား ႏွင့္ 

အသက္ရွင္က န္ရစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ ာမ ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ ား၏ 

လုိအပ္ခ က္မ ား ႏွင့္ အျမင္မ ားကုိ ဥ းစားေပးေသာ ႏုိင္င့တကာ တရားမွ တေရး ႏွင့္ 

တာ၀န္ခံေရးအတြက္ ႀကိွဳးပမ္းအားထုတ္ေပးၾကရန္။  

▪ ဒုကၡသည္မ ားအား လံုၿခံွဳေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာ၊ မိမိဆႏၵအေလ ာက္ 

တုိင္းျပည္ျပန္ခြင့္ကုိ တစ္ေယာက္ခ င္းစ ၏ ေရြးခ ယ္မႈအတုိင္း ရုိဟင္ဂ ာမ ား၏ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္မ ားျဖင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္။  

ဤ အစ ရင္ခံစာကုိ ပ အိတ္ခ က္အာ ၏ အတုိင္ပင္ခံ ျဖစ္ေသာ ရွာဟာေနာ္ အက္တာ ေခ ာ့ဟာရ ၊ 

အမ္ေအ၊ အမ္အက္စ္အက္စ္၊ ပ အိတ္ခ ္အာ ျပႆနာဇုန္မ ားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပရိုဂရမ္ ၏ 

အႀက းတန္း ပရိုဂရမ္ ညွိႏိႈင္းေရးမ း ျဖစ္ေသာ လင္ေဆး ဂရင္း၊ အမ္ေအ၊ လင္ဒါ ကယ္လ္ေဂ ၊ 

ပ အိတ္ခ ္ဒ ၊ အႀက းတန္း သုေတသန စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ၊ ဟန္နရ ဖိုဒ္က န္းမာေရး စနစ္၊ 

ဂလုိဘယ္လ္ က န္းမာေရး ဥ းေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေသာမတ္စ္ မက္ေဟးလ္၊ ပ အိတ္ခ ္အာ ဒုတိယ 

ဒါရိုက္တာ၊ ျပႆနာဇုန္မ ားရွိ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ပရိုဂရမ္၊ ႏွင့္ ရန္နစ္ မ ရွိွဳရ ၊ အမ္ဒ ၊ ပ အိတ္ခ ္အာ 

အႀက းတန္း က န္းမာေရး အႀကံေပး၊ မိသားစု ေဆးပညာ ပေရာဖက္ဆာ၊ ေဂ ာ့ရွ္ေတာင္း 

တကၠသုိလ္ ေဆးတကၠသုိလ္ ႏွင့္အတူပူးတြ ေရးသားပါသည္။  

 
 
သုေတသန ဒ ဇုိင္း ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ ားကုိ အစ ရင္ခံ ေရးသားသူမ ား 

အျပင္ ရွာရစ္ ဘင္ ရွဖ းလ္၊ အမ္အက္စ္အက္စ္၊ ပ အိတ္ခ ္အာ အတိုင္ပင္ခံ ႏွင့္ 

အန္နက္ကတ္သရင္ ဂြတ္မန္း၊ အမ္ဒ ၊ ပ အိတ္ခ ္ဒ ၊ သားဖြားမ းယပ္ ႏွင့္ မ ိွဳးဆက္ပြား 

ဇ ၀ေဗဒ ပေရာဖက္ဆာ၊ ဟားဗတ္ေဆးတကၠသုိလ္၊ လိင္အေျချပွဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ ား 

ရပ္တန္႔သြားရန္ ခြန္အား ႏွင့္ စြမ္းအင္ အမ္ဂ  အိတ္ခ ္ ဥ းေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈ 

ဒါရုိက္တာ၊ မက္ဆာခ ်ဴးဆက္ အေထြေထြေဆးရံုႀက းတုိကလည္း 

လုပ္ေဆာင္ေပးခ ့ၾကပါသည္။  

 
ဥပေဒ ခြ ျခားစိတ္ျဖာမႈမ ားကို ပရက္တ မာ နာရာရန္၊ ေဂ ဒ ၊ အႀက းတန္း ပရိုဂရမ္ 

မန္ေနဂ ာ၊ တရားမွ တေရး၊ အမွန္တရား ႏွင့္ ျပန္လည္စည္းလုံးေရးအတြက္ 

ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဥ းေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ ား 

အဖြ ႔အစည္း က လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ 

 
ဒ ဒ  ဒန္းဗန္႔၊ ဆက္ဆံေရး ဒါရိုက္တာ၊ မစ္ရွယ္ ဟိုင္လ္စတာ၊ အမ္ဒ ၊ အမ္ပ ေအ၊ 

က န္းမာေရး ဒါရိုက္တာ၊ ကာရန္ ႏိုင္မာ၊ ေဂ ဒ ၊ အယ္လ္အယ္လ္အမ္၊ အမ္ေအ၊ 

ပရိုဂရမ္မ ား ဒါရိုက္တာ၊ မိုက္ကယ္ ပန္န ၊ အႀက းတန္း ကိုယ္စားျပွဳ အရာရွိ ႏွင့္ 

ယာယ  ကိုယ္စားျပွဳ ဒါရိုက္တာ၊ ေလာ့ရင့္ ရိုဘင္ဆင္၊ အမ္ေအ၊ ကိုယ္စားျပွဳ 

ဒါရိုက္တာ ႏွင့္ ဆူဆန္နာ ဆာကင္း၊ အမ္အ းဒ ၊ မူ၀ါဒေရးရာ ဒါရိုက္တာတို႔ 

အပါအ၀င္ ပ အိတ္ခ ္အာ ၀န္ထမ္းမ ားကလည္း ဤ အစ ရင္ခံ ေရးသား 

တည္းျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူည ေပးၾကပါသည္။  

 
ျပင္ပသုံးသပ္ေရးမ ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆးပညာ၊ ဥပေဒ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 

ကၽြမ္းက င္သူမ ား၊ အက္ဒမ္ ရစ္ခ က္၊ အမ္ဒ ၊ ပ အိတ္ခ ္ဒ ၊ အမ္ပ အိတ္ခ ္၊ 

ပ အိတ္ခ ္အာ ဘုတ္အဖြ ႔၀င္၊ အႀက းတန္း နည္းပညာအႀကံေပး၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း 

ပါတနာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ရက္စမင္း အူလာ၊ ရိုဟင္ဂာ လူ႔အခြင့္အေရး 

လႈပ္ရွားသူမ ားကလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးခ ့ၾကပါသည္။  

 
အစ ရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ရန္ ကေလာ္ဒ ယာ ေရဒါ၊ အမ္အက္စ္၊ ပ အိတ္ခ ္အာ 

အႀက းတန္း ဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ ာက တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္ေပးခ ့ၿပ း 

ဒ ဂ စ္တယ္လ္ တင္ျပမႈမ ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခ ့ပါသည္။  

 
ပ အိတ္ခ ္အာ အေနျဖင့္ ဤအစ ရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္ၿပ း ၄င္းတို႔၏ အေတြ႔အႀကံွဳမ ားကို 

မွ ေ၀ေပးခ ့ၾကေသာ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ထမ္းအားလုံးကို အသိအမွတ္ျပု 

ေက းဇူးတင္အပ္ပါသည္။  
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ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကို ကာကြယ္ေပးေရး၊ 
လူမဆန္ေသာအျပွဳအမႈမ ားကို 
အေထာက္အထားျပွဳစုေရး ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိွဳးေဖာက္သူမ ားကို 
တာ၀န္ယူေစေရး မ ားအတြက္ 
အသုံးျပွဳပါသည္။ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သက္ေသရိွလွ င္ 
ေျပာင္းလ သြားႏုိင္သည္ 

 
 

၁၉၉၈ ၿငိမ္းခ မ္းေရး     
ႏိုဘယ္လ္ဆု တြင္ မွ ေ၀ခ ့သည္ 


