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ထုတ်ပြန်က ြေညာချြေ် (၄/၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ န ုဝငဘ်ာလ (၂၈) ရြေ် 

ကျန့််းမာရ ်းရ ာင ့်ရ  ာက့်မှုလပု့်ငန့််းမျာ်း၊ ကျန့််းမာရ ်းရ ာင ့်ရ  ာက့်မှုရပ်းသူမျာ်းန င ့် 

ပ ဟတိသမာ်းမျာ်း ရ ်းကင့််းလ ုခ  ြုံမှု  ိရ ရ ်းအတွက့် ထုတ့်ပပန့်ရ ကညာ ျက့် 

၁။ အကြမ််းဖြ်စစ်ကြောင်စီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကဖကဖေ်ာဝါရီလ (၁) ရြ်က ေ့တွင် တ ုင််းပြည်အောဏောြ ု 

လြ် ြ်အော်းြ ု်းပဖင ် မတရော်းသ မ််းြ ုြ်ခ  သည ်အခ   ်မှစ၍ ြ  ််းမောကရ်းအက ောြ်အဦ်းမ ော်း 

ြ  ု ဝငက်ရောြ၍် တြ်စွ သ မ််းြ ြု်ဖ ြ် ီ်းလုယြ်ပခင််း၊ ြ  ််းမောကရ်းကစောင ်ကရှောြ်မှုလုြ်င ််း 

မ ော်းနှင  ် ြရဟ တလြု်င ််းမ ော်းြ ု ကနှှောင ်ယှြ်ခခ မ််းကပခောြဖ် ြ် ီ်းပခင််း၊ ြ  ််းမောကရ်း 

ကစောင ်ကရှောြ်မှုကြ်းသူမ ော်းနှင ် ြရဟ တသမော်းမ ော်းြ  ုမတရာားသပဖင  ် ခခ မ််းကပခောြ်ဖမ်ားဆ ားနှ ြ်စြ် 

သတ်ပဖတ်ပခင််းနှင ် စ တ်ထင်ရော ဥြကေြုေ်မမ ော်းတြ်၍ မတရော်း ဖမ််းဝရမ််းထုတ်ပခင််းကကြောင ် 

တ မ််းကရှောငက်စရပခင််း အစရှ သည ် အဓမမမှုမ ော်း၊ အကြမ််းဖြ်မှုမ ော်းြ ု ယက ေ့ထြ်တ ုင် မ စဆော 

စရ ုြ ် ်စွော အစဉ်တစ ုြ် ပြြုမူက ခ  ြါသည်။ 

၂။  (၂၆-၁၀-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့တွင် Insecurity Insight အဖွ ွဲ့၊ Physicians for Human Rights (PHR) 

အဖွ ွဲ့နှင  ် the Johns Hopkins University Center for Public Health and Human Rights 

(CPHHR) အဖွ ွဲ့တ ုေ့၏ ြူ်းတွ ထုတ်ပြန်ချြေ် (https://tinyurl.com/attackstohealthcare) အရ 

(၁-၂-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့အထ   စစ်အာဏာသ မ်ားခ  သည ် (၈) လတာ ြောလ 

အတွင်ား ပမန်မာန ုငင်ံ၏ ပြည်သ ူ့ြေျန်ားမာကရားကစာင ်ကရှာြေ်မှုလုြ်ငန်ားမျာားအကြေါ် တ ုြေ်ခ ုြေ်ခခ မ်ား 

ကပခာြေ်မှုကြေါင်ား (၂၉၇) ခုအထ  ရှ ခ  က ြောငာ်း သ ရှ ရြေါသည်။ အ  ုြါတ ုြေ်ခ ုြေ်ခခ မ်ားကပခာြေ်မှု 

(၂၉၇) ခုအနြေ် (၂၆၇) ခုြေ ု အ ြေမ်ားဖြေ်စစ်ကြောငစ် ၏ လြေ်နြေ်ြေ ုငအ် ြေမ်ားဖြေ်သမာား 

မျာားြေ ြေျ ားလွန်ခ  က ြောငာ်း ခ ုင်မောကသာ သြေ်ကသအကထာြေ်အထာားမျာားနှင ်တြွ ကတွွဲ့ရှ ခ  ရ 

ြေါသည်။ 

https://tinyurl.com/attackstohealthcare
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၃။ (၁-၂-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့အထ   အ ြေမ်ားဖြေ်စစ်ကြောငစ် ၏ ြေျ ားလွန်ခ  မှု 

မျာားမှာ ြေျန်ားမာကရားလုြ်သာားစုစုကြေါငာ်း (၂၁၀) ဦားြေ ု ဖမ်ားဆ ားပခငာ်း၊ (၄၀) ဦားြေ ု ဒဏ်ရာရကစပခငာ်း 

နှင  ်(၂၉) ဦားြေ ု သတ်ပဖတ်ပခငာ်း၊ ကဆားရံမုျာားြေ ု အနည်ားဆံုား (၈၇) ကြေ မ် ဝင်ကရာြေ်စ ားနငာ်းပခငာ်းနှင ် 

အနည်ားဆံုား (၅၆) ကြေ မ် ြေျ ားကြေျာ်သ မ်ားြ ုြေပ်ခငာ်း၊ COVID-19 ြောြေွယ်ထ န်ားချျုြ်ြေုသကရား 

လုြ်ငန်ားမျာားြေ ု (၂၅) ကြေ မ် ကနှှောင ်ယှြေ်တ ုြေ်ခ ုြေ်ပခငာ်းတ ုေ့ ပဖစ်ြေါသည်။ ထ ုေ့အပြင် အကြမ််းဖြ် 

စစ်ကြောင်စီြ စ တ်ထငရ်ော ဥြကေြုေ်မမ ော်းတြ်၍ မတရော်းဖမ််းဝရမ််းထုတ်ပခင််းကကြောင ် 

ြ  ််းမောကရ်းလုြ်သော်း (၇၀၀) ဦ်းထြ်မ ည််းလည််း ထွြက်ပြ်းတ မ််းကရှောငက် ရြါသည်။  

၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စြေ်တင်ဘာလကနှောြေြ် ုငာ်းတွင်လည်ား ြေျန်ားမာကရားကစာင ်ကရှာြေ်မှုလုြ်ငန်ားမျာား 

အကြေါ် အကြမ််းဖြစ်စ်ကြောင်စ ၏ တ ုြေ်ခ ုြေ်ခခ မ်ားကပခာြေမ်ှုမျာားမှော ရြ်တနေ့်ခ  ပခင်ားမရှ ဘ  

ဆြေ်လြေ်ြေျ ားလွန်လျြေ်ရှ ြေါသည်။ (၂၄-၁၀-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့တွင် ရန်ြေုန်ခမ ျုွဲ့၌ ြင်လံု 

ြုဂ္ဂလ ြကဆားရံုြေ ု ြစ်ခတ်တ ုြေ်ခ ုြေ်ပခင်ား၊ (၁၆-၁၁-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့တွင် ြေကလားခမ ျုွဲ့နယ်၌ 

အကရားကြေါ်ြေျန်ားမာကရားကစာင ်ကရှာြေ်မှုကြားသ  ကဆားဝန်ထမ်ားအမျ  ျုားသမ ားမျာားြေ ု ဖမ်ားဆ ားသတ်ပဖတ် 

ပခငာ်းနှင ် ဖာားအခံမ ျုွဲ့နယ်၊ ဖလကံတာငတ် ုြေ်နယ်ကဆားရံြုေ ု ြေျ ားကြေျာဝ်ငက်ရာြေ်၍ ဖျြေ်ဆ ား 

လုယြေ်ပခငာ်း၊ (၂၂-၁၁-၂၀၂၁) ရြေ်ကနေ့တွင် လွ ျုငက်ြော်ခမ ျုွဲ့၊ ခရစစတ ားဘုရင ် ဘုရာားကြေျာငာ်းရှ  

ြေရုဏာကဆားခန်ားြေ ု ဝင်ကရာြေစ် ားနင်ားခြ ား ဆရာဝန်မ ော်း၊ သ နှောပြျုမ ော်း၊ ြရဟ တြေျန်ားမာကရား 

လုြ်သာားမျာားြေ ု ဖမ်ားဆ ားပခငာ်းနှင ် လ နှောမျာားြေ ု အတင်ားအ ြေြ် ကနရာကရ ွဲ့ကပြာင်ားပခငာ်း၊ CDM 

ပြျုလုြ်ထာားကသာ အထ ားြေုဆရာဝန်မျာားအြေါအဝင် ြေျန်ားမာကရားဝန်ထမ်ားမျာားနှင ် ြရဟ တ 

သမော်းမျာားြေ ု ထြမ်ံခခ မ်ားကပခာြေဖ်မ်ားဆ ားပခင်ား စသည်တ ုေ့ြ ု အကြမ််းဖြ်စစ်ကြောင်စီအက ပဖင ် 

 ြ်လြ်ြ  ်းလွ ်က ောင်ရွြ်က ကကြောင််း ကတွွဲ့ရှ ရြါသည်။ 

၅။ ထ ြု  သ ုေ့ ြ  ််းမောကရ်းအက ောြ်အဦ်းမ ော်း၊ ြ  ််းမောကရ်းကစောင ်ကရှောြ်မှုလုြ်င ််းမ ော်းနှင ် 

ြေျန်ားမာကရားကစာင ်ကရှာြေ်မှုကြားသ မျာား၊ ြရဟ တလုြ်င ််းမ ော်းနှင  ် ြရဟ တသမော်းမ ော်းအကြေါ် 

အကြမ််းဖြ်စစ်ကြောင်စီြ ရည်ရွယ်ခ ြ်ရှ ရှ  အခင ြု်းတကြီ်း ြစ်မှတ်ထာား၍  င်ပခင်တ ုတရော်းမ  ၊ 

အသ ြင််းလွတ် အကြမ််းဖြ်က ပခင််းသည် ဂျ  န ဗာြေွန်ဗန်ားရှင်ား (Geneva Conventions) နှင ် 

ြေမ္ာ ြေုလသမဂဂ လံခုခံျုကရားကြောင်စ ဆံုားပဖတ်ချြေ် (၂၂၈၆) အြေါအဝင ် ပြည်တွင်ားဥြကဒမျာား၊ 

လ သော်းချင်ားစာနှော ကထာြေထ်ာားကရားနှင  ် လ ူ့အခွင ်အကရားဆ ုင်ရာ န ုငင် တြောဥြကဒမျာားြ ု 

ကပြောင်ကပြောင်တင််းတင််း ချ  ျုားကဖာြေ်က ပခင််းြင် ပဖစ်ြါသည်။ 
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၆။ သ ုေ့ပဖစ်ြေါ၍ အမ  ြု်းသော်းြ  ််းမောကရ်းကြောမ်တီအက ပဖင ် ပမ ်မောန ုင်င အတွင််းရှ  ြေျန်ားမာကရား 

ကစာင ်ကရှာြေ်မှုလုြ်ငန်ားမျာား၊ ြေျန်ားမာကရားကစာင ်ကရှာြေ်မှုကြားသ မျာားနှင ် ြရဟ တသမော်းမ ော်း 

ကဘားြေငာ်းလံခုခံျုမှုရှ ကစကရားအတွြေ် အ  ုြါအကြမ််းဖြ်မှုလုြ်ရြ်မ ော်းြ  ု ရြ်တ ််းြရြ်ရ ် 

အကြမ််းဖြ်စစ်ကြောင်စီအော်း ပြင််းထ ်စွော သတ ကြ်းကတောင််း  ုလ ြု်ခြီ်း န ုငင်တံြောအသ ုင်ား 

အဝ ုင်ားအကနပဖင လ်ည််း အချ  န်မ ထ ကရာြေ်စွာ တော်း ီ်းအကရားယ ကဆာငရ်ွြေ် ြေြေါရန် ထုတ်ပြန် 

ကကြညောအြ်ြေါသည်။  

 

   အမျြိုံ်းသာ်းကျန့််းမာရ ်းရကာ့်မတီ (NHC) 

   https://nhcmyanmar.org/  

   https://facebook.com/nhcmm/  

https://nhcmyanmar.org/
https://facebook.com/nhcmm/

